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لاس 1331 رد  یناشاک  هللاهیآ  موحرم  جح  رفس  شرازگ  لیلخ : اب  7هارمه 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

13همدقم

هار 19زاغآ 

رفس 30زاغآ 

مدرم هب  باطخ  هَّللاۀیآ  36مایپ 

توریب هاگدورف  هب  دورو  *** 40

رذن اب  45مارحا 

تاقیم رد  روضح  50مدع 

هّکم هب  52دورو 

ناتسبرع هاشداپ  اب  رادید  53وغل 

زیزعلادبع کلم  هب  یناشاک  هَّللاۀیآ  55مایپ 

دئار رفعج  59تاراهظا 

یمرزآ ياقآ  65شرازگ 

دیدهت 81نارحب و 

ناهارمه نابز  زا  رفس  84همادا 

ناریا هب  85تشگزاب 

ش. لاس 1331 ه . نارازگ  90جح 

تاعالطا شرازگ  هب  رفس  91نایاپ 

نارهت هب  96دورو 

یناشاک هَّللاۀیآ  اب  قدصم  99رادید 
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مدرم زا  100ینادردق 

ناهج ناملسم  للم  هب  باطخ  104مایپ 

ناهج ناملسم  للم  هب  104مایپ 

اه تشون  109یپ 

زکرم 117هرابرد 
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لاس 1331 رد  یناشاک  هللاهیآ  موحرم  جح  رفس  شرازگ  لیلخ : اب  هارمه 

باتک تاصخشم 

 - 1325 یلعدیس ، رکسعیضاق ، هسانشرس : 
. رکسع یضاق  یلع  لاس 1331 /  رد  یناشاک  هللاهیآ  موحرم  جح  رفس  شرازگ  لیلخ : اب  هارمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 رعشم ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  20  × 13 سکع ؛ روصم ، 101 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

2-84-7635-964 لایر :   4500 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

جحرفس ناهارمه  زا  یکی  يراگیس ، یلعدمحم  تراهظا  ساسا  رب  رـضاح  باتک  رد  رفـس  شرازگ  هب  طوبرم  عماج  تاعالطا  تشاددای : 
. دشابیم

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
. تارطاخ  -- 1340-1264 مساقلاوبا ، یناشاک ، عوضوم : 

تارطاخ جح --  عوضوم : 
هکم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 

BP188/8/ك184ق2 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/357 ییوید :  يدنب  هدر 

م16634-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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7 ص :

همدقم

. دش دلوتم  نارهت  رد  لاس 1264 ه ش  رد  یناشاک  مساقلاوبا  دیس  هَّللاۀیآ 
رد هک  دوب  دوخ  رصع  دیلقت  عجارم  اهقف و  مظاعا  زا  نید و  ناگرزب  زا  یناشاک  ینیسح  یفطـصم  دیـس  جاح  ياقآ  هَّللاۀیآ  موحرم  شردپ 

. دوب هدرک  تفایرد  داهتجا  هزاجا  يو  زا  هدومن و  ذـملت  ملاعم ، هیـشاح  بحاص  یقتدـمحم  خیـش  جاح  موحرم  نوچمه  یناگرزب  رـضحم 
بالط تیبرت  سیردـت و  هب  دـش و  رواجم  فجن  رد  تشگزاب ، زا  سپ  ترفاسم و  نیفیرـش  نیمرح  قارع و  هب  لاس 1313 ه ق  رد  ناشیا 

يرامعتسا دض  تضهن  نارادهیالط  ناربهر و  زا  قارع ، هب  سیلگنا  رگرامعتسا  زواجت  لوا و  یناهج  گنج  عورش  اب  تخادرپ . ینید  مولع 
تفاتش قح  رادید  هب  اجنامه  رد  دیزگ و  تماقا  نیمظاک  رد  رامیب و  لاس 1333 ه ق  رد  سیردت  هزرابم و  يرمع  زا  سپ  ماجنارس  دوب و 

. دیدرگ نوفدم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  راوج  رد  و 
هارمه یگلاس  نس 16  رد  يو  دش . تیبرت  دمآ و  ایندهب  یطیحم  هداوناخ و  نینچ  رد  یناشاک ، مساقلاوبا  دیس  هَّللاۀیآ  موحرم  ناشیا  دنزرف 

هب ردپ  اب 
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8 ص :
شراوگرزب ردپ  رضحم  رد  دیزگ و  تماقا  فرشا  فجن  رد  ردپ  نوچمه  جح ، زا  تعجارم  زا  سپ  دش و  فرشم  جح  هب  سپـس  تابتع و 

نس 25 رد  تخادرپ . لیـصحت  هب  املع  رگید  ینارهت و  یلیلخ  نیـسح  ازریم  جاح  هَّللاۀیآ  موحرم  یناسارخ و  دنوخآ  هَّللاۀـیآ  موحرم  زین  و 
عجرم يزاریـش  یقتدمحم  ازریم  هَّللاۀـیآ  موحرم  هک  درک  دـشر  يدـح  هب  يوزوح  ینید و  مولع  رد  دـمآ و  لئان  داهتجا  هجرد  هب  یگلاس 

. دادیم عاجرا  ناشیا  هب  رظن  راهظا  يارب  دندرکیم  طایتحا  اهنآ  رد  هک  ار  دوخ  تاءاتفتسا  دراوم  زا  یخرب  هعیش ، گرزب 
سیسأت يولع » نیون  هسردم   » مان هب  ياهسردم  فجن  رد  دوب . نامز  هب  هاگآ  يدنمشناد  هتـسراو و  يدهتجم  ملاع ، يدرم  یناشاک  هَّللاۀیآ 

. دشیم سیردت  نآ  رد  زین  یماظن  نونف  یتح  تایضایر و  یمالسا ، فراعم  مولع و  رب  هوالع  هک  درک 
ندش هتسب  ماگنه  تشاد و  روضح  دوخ  نامز  یـسایس  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  نارگرامعتـسا  هئطوت  اب  ییانـشآ  ردپ و  تازرابم  هب  هجوت  اب 

يرامعتـسا و ياهورین  دـض  رب  برع  ریاـشع  اـب  داد و  داـهج  ياوتف  گرزب  ياـملع  اـب  هارمه  قارع ، رد  لاس 1919 م  يرامعتـسا  دادرارق 
گنج نادیم  هب  تشادرب و  حالـس  يراسناوخ ، یقتدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هَّللاۀـیآ  موحرم  اب  هارمه  دوخ  تخادرپ و  گنج  هب  رگلاغـشا 

اب دوب و  زین  بالقنا » تموکح  گنج  یلاـع  هتیمک   » وضع راـهچ  زا  یکی  نویبـالقنا ،» یلاـع  تأـیه   » رد تیوضع  رب  هوـالع  ناـشیا  تفر .
لاس 1920 م ات  داتسیانزاب و  هزرابم  داهج و  زا  ياهظحل  هدرکن و  نوریب  نت  زا  مزر  سابل  دیشک ، لوط  هام  شـش  دودح  گنج  نآ  هکنیا 

. دمآیم رامشهب  یسیلگنا  نازواجتم  هیلع  گنج  تسایس و  نادیم  نانادرگراک  زا  یکی  قارع  رد 
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9 ص :
زا یکی  هک  بالقنا ، نارس  زا  رفن  هدفه  میلست  دادغب  رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمک  قارع ، رب  اهیـسیلگنا  هطلـس  نویبالقنا و  تسکـش  زا  سپ 

هنابش يو  ورنیا ، زا  دیدرگ . رداص  ًابایغ  ناشیا  مادعا  مکح  درک و  نییعت  قارع  اب  حلـص  طورـش  زا  ار ، دوب  یناشاک  هَّللاۀیآ  موحرم  اهنآ 
مدرم و لیلجت  مارتحا و  دروم  دـش و  نارهت  دراو  ناـخاضر  ياـتدوک  زا  لـبق  زور  هس  نمهب 1299 ه ش ، رد 30  تکرح و  ناریا  يوـسهب 

. تفرگ رارق  تقو  نالوؤسم 
، باجح فشک  يارجام  نویناـحور ، ساـبل  علخ  هلمج  زا  ینید ، دـض  یپردیپ  ياـههئطوت  يارجا  ناـخاضر و  تموکح  يریگلکـش  اـب 

هجیتن رد  و  دـش . لمع  دراو  يولهپ  میژر  هیلع  زاغآ و  ار  دوخ  تازرابم  رگید  راب  یناشاک  موحرم  هیکرت و ...  رد  كروتاـتآ  اـب  وا  رادـید 
. دنک يریگولج  نویناحور  زا  يرایسب  سابل  علخ  زا  تسناوت 

هک يراـیتخا  نیمه  ساـسا  رب  درکیم و  رداـص  تیناـحور  ساـبل  نتـشاد  زوجم  نویناـحور  يارب  هک  دوب  ییاهّتیـصخش  هلمج  زا  ناـشیا 
. دننک ظفح  ار  دوخ  تیناحور  سابل  دندش  قفوم  اهناتسرهش  نارهت و  مرتحم  نویناحور  املع و  زا  يرایسب  تشاد ،

نیا رد  اههئطوت  زا  يرایـسب  يارجا  زا  تسناوت  تشاد و  يّدـج  يدروخرب  باجح  فشک  هدـیدپ  اب  هلباقم  رد  نینچمه  یناـشاک  هَّللا  ۀـیآ 
. دیامن يریگولج  هنیمز 

ماجنارس هدرک و  رتشیب  ناشیا  رب  ار  راشف  تقو ، ریزوتسخن  قیرط  زا  سیلگنا  تلود  تنطلـس ، زا  ناخاضر  لزع  رویرهش 1320 و  زا  سپ 
زین هام  هدراهچ  یفخم ، یگدنز  لاسکی  زا  سپ  دندرک و  تشادزاب  ریگتسد و  ناریمـش  هردبالگ  رد  ار  يو  لاس 1323 ه ، دادرخ  رد 27 

ياهورین ياهنادنز  رد 
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10 ص :
. درب رسهب  هاشنامرک  كارا و  تشر ، ياهرهش  رد  نیقفتم 

سلجم یگدـنیامن  هب  مدرم  طـسوت  ش . هامرذآ 1322 ه . رد  دندربیمرـس  هب  اـفخ  رد  هکنیا  اـب  یلم  ياروش  سلجم  مهدراـهچ  هرود  رد 
فذح ار  ناشیا  مان  دش و  يریگولج  مهدراهچ  هرود  سلجم  هب  ناشیا  دورو  زا  اهیسیلگنا ، یماظن و  يرادنامرف  روتـسد  هب  یلو  باختنا ،

. دندش هداتسرف  تشر  رد  اهسور  نادنز  هب  و 
هوکش اب  لابقتسا  نایم  رد  لاس  نامه  رویرهش  رد 27  رداص و  ناشیا  يدازآ  روتسد  لاس 1234 ه ش  رد  مود  یناهج  گنج  نتفای  نایاپ  اب 

. دمآ نارهت  هب  سپس  دش و  رهش  نیا  دراو  مق  یلاها  املع و  عجارم و 
باختنا تاباختنا و  رد  تکرـش  تهج  مدرم  قیوشت  يارب  یتاباختنا ، تازرابم  رفـس  کی  رد  هک  یلاح  رد  لاس 1325 ه ش  هامریت  رد 26 

هب اجنآ  زا  تشادزاب و  راوزبس  رد  تقو ، ریزو  تسخن  روتسد  هب  دوب ، تکرح  رد  سّدقم  دهشم  دصق  هب  نارهت  زا  دوخ ، یعقاو  ناگدنیامن 
فّقوــت زا  سپ  دازآ و  ش . نابآ 1325 ه . رد  ماجنارـس  دـیدرگ و  لـقتنم  نیوزق  هب  یتّدـم  زا  سپ  دـیعبت و  نیوزق  داـبآ  تجهب  ياتـسور 

. تشگزاب نارهت  هب  اهرهش  یخرب  رد  یهاتوک 
هب ار  مدرم  سپـس  درک ، رطخ  مـالعا  لیئارـسا  بصاـغ  تلود  لیکـشت  هب  تبـسن  ياهیعـالطا  رودـص  اـب  هاـم 1326 ه ش  يد  مهدزاـی  رد 

توعد هب  نارهت  مدرم  زا  رفن  رازه  یس  دودح  لاس 1326 ه ش ، هاميد  رد 20  هجیتن  رد  هک  دومن  توعد  نیطسلف  مدرم  عفن  هب  تارهاظت 
. درک يریگولج  عامتجا  نیا  رد  ناشیا  ینارنخس  زا  تقو  تلود  نکیل  دندرک ، عامتجا  یلعف ) ینیمخ  ماما   ) یناطلس دجسم  رد  ناشیا 

رداص و ياهیمالعا  دعب ، لاس  تشهبیدرا  رد 28  رگید  راب  یناشاک  هَّللاۀیآ 
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11 ص :
. دناوخارف نیطسلف  تلم  اب  يدردمه  هب  تشهبیدرا 1327 ه ش  هعمج 31  زور  رد  عامتجا  هب  ار  مدرم 

رد هک  ماجرفان  رورت  نیا  رد  نتـشاد  شقن  ماّهتا  هب  ار  یناشاک  هَّللاۀـیآ  بش  نامه  رد  نمهب 1327 ه ش  رد 15  هاش  هب  يزادناریت  لابندهب 
سپـس دندرک و  ینادنز  لقتنم و  دابآ  مّرخ  كالفالا  کلف  هعلق  هب  ناتـسمز  تخـس  يامرـس  رد  هنابـش  ریگتـسد و  تشادـن  ّتیعقاو  ساسا 

. دندرک دیعبت  نانبل  توریب  هب  نآ  زا  سپ  هاشنامرک و  هب  ار  ناشیا 
باختنا سلجم  یگدـنیامن  هب  مدرم  طسوت  رگید  راب  یلم  ياروش  سلجم  مهدزناـش  هرود  رد  لاس 1329 ه ش و  نیدرورف  رد 21  ناشیا 

دازآ و نانبل  رد  دیعبت  هامراهچ  لاس و  کی  زا  سپ  یـسایس ، بازحا  یخرب  فانـصا و  نایرازاب و  نویناحور ، املع و  تساوخرد  اب  دـش و 
. دمآ لمعهب  ناشیا  زا  ياهقباسیب  لابقتسا  دش و  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  دراو  دادرخ 1329 ه ش  زور 20  رد 

. دش يرگید  هلحرم  دراو  یناشاک  هَّللاۀیآ  موحرم  تازرابم  دعبهب  لاس  نیا  زا 
ققحت لابندهب  درک و  داجیا  یلم  یبهذـم و  ياهورین  زا  يدـحاو  ههبج  سپـس  تخاس و  حرطم  ار  یمالـسا  ياهروشک  تدـحو  حرط  يو 

هزوح زا  یلم  ياروش  سلجم  مهدفه  هرود  یگدـنیامن  هب  ناشیا  رگید  راب  لاس 1330 ه ش  نمهب  رد 18  دمآرب . تفن  تعنص  ندش  یلم 
. دش باختنا  نارهت 

هدـهعرب ار  تضهن  يربـهر  هک  یناـشاک  موحرم  ماوـق ، تلود  ندـمآ  راـک  يور  و  ق . ریت 1331 ه . رد 25  قدـصم  يریگهرانک  لاـبندهب 
يراکادـف اب  قدـصم  طقاس و  ماوق  تموکح  ماجنارـس  مدرم ، زا  يدادـعت  ندـش  حورجم  هتـشک و  اب  دـناوخارف و  ماـیق  هب  ار  مدرم  تشاد ،

تافالتخا نوگانوگ ، ثداوح  تالاعفنا و  لعف و  زا  سپ  اما  تشگزاب . تردق  هب  هنادنمزوریپ  ّتلم ، یناشاک و  هَّللاۀیآ  موحرم 
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هـصرع زا  هک  ینارگمتـس  تشگ و  بیـسآ  راـچد  یلم  رادـتقا  هجیتنرد  دـش و  ینارحب  عیـسو و  هتفرهتفر  زاـغآ و  قدـصم  ناـشیا و  ناـیم 

يارب ار  هایـس  کیرات و  ینارود  دنتفرگ و  رایتخا  ردار  تموکح  دنتـشگزاب و  تردـق  هب  رگید  راب  دـندوب ، هدـش  هتـشاذگ  رانک  تموکح 
. میتسین نآ  نایب  لابندهب  همدقم  نیا  رد  ام  هک  دندروآ  دوجوهب  نایناریا 

میظعلادـبع ترـضح  مرح  راوج  رد  تفای و  تافو  نارهت  رد  تلاـسک  یتدـم  زا  سپ  دنفسا 1340 ه ش  رد 23  ماجنارـس  یناشاک  هَّللاۀیآ 
ناموت رازه  هد  لباقم  رد  مه  نآ  هک  یثوروم  هناـخ  کـی  زج  اـیند  لاـم  زا  گرم  ماـگنه  هب  يو   1 (1) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع 

یگدـنز و زا  ياهدـشن  وگزاب  شخب  ات  میاهدرک  شالت  راتـشون  نیا  رد  اـم   2 (2) تشاذـگن . ياـجهب  دوخ  زا  يزیچ  دوـب ، نهر  رد  ضرق 
مرتحم ناگدـنناوخ  يارب  هکنآ  دـیما  میهد ، رارق  راثآ  هنوگنیا  هب  نادـنمقالع  رایتخا  رد  ار  هوتـسن  دـهاجم  هنازرف و  ملاع  نآ  یقرتم  راـکفا 

. دشاب دنمدوس  دیفم و 
هک یناشاک  دومحم  رتکد  ياقآ  بانج  دـنمجرا  ردارب  زین  هجراخ و  روما  ترازو  تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  رد  ناـمنازیزع  زا  ناـیاپ  رد 

. میامنیم يراذگساپس  رّکشت و  هنامیمص  دنداد  رارق  بناجنیا  رایتخا  رد  رفس  نیا  اب  هطبار  رد  ار  يدنمشزرا  تاعالطا 
ّفلؤم

ج 1  دانسا ، تیاور  هب  یناشاک  مساقلاوبا  دیس  هَّللاۀیآ  زرابم  یناحور  - 1
ص 619  ج 2 ، نامه ، - 2
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13 ص :

هار زاغآ 

هارمه یگلاس ، نس 16  رد   3 (1) ق . لاس 1316 ه . رد  تسخن ، فّرـشت  دناهدشن ؛ فّرـشم  جح  هب  رتشیب  راب  ود  یناشاک  هَّللا  ۀـیآ  موحرم 
رب ار  یلم  ياروش  سلجم  تساـیر  تمـس  هک  دوـب  ش . لاس 1331 ه . رد  مود ، فّرـشت  دوب و  تایلاع  تاـبتع  قیرط  زا  شراوگرزب ، ردـپ 

. تفاین روضح  سلجم  رد  هچرگ  تشاد  هدهع 
هرمع هب  مه  يرفس  ًارهاظ  دناهتـشاد ، موقرم  یقرت  رقاب  دّمحم  ياقآ  هب  باطخ  ق ، بجر 1369 ه . خیرات 6  رد  هک  ياهمان  ساسا  رب  ناشیا 

4 (2) تسا . هدش  ماجنا  دناهدوب  دیعبت  توریب  رد  هلمّظعم  هک  ینامز  و  ش . 1329 ه . / 2 رد 4 / رفس  نیا  هک  دناهتشاد 

ص 191  ، 6 - 7 رصاعم ، گنهرف  خیرات و  - . 1
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  - . 2

هتادییأت تماد  یقرت  رقابدّمحم  ياقآ  باطتسم  بانج  تمدخ 
، درادن هار  منیزح  بلق  رد  رورـس  دنچره  دیدرگ . متّرـسم  ثعاب  مزیزع  ياقآ  هنادنـسپادخ  فطاوع  هنامیمـص و  تاکیربت  دوشیم  ضرع 

دّمحملآ جرف  دنوادخ  دیشاب . هّیبیغ  فاطلاو  هّیهلا  تایانع  لومـشم  مزیزع  نایاقآ  ناتـسود و  همه  راکرـس و  دیدج  لاس  نیا  رد  مراودیما 
رد مهاوخیم . ترذعم  هدوب  همّظعم  هّکم  هرّونم و  هنیدم  هب  فرـشت  هب  دنتـسم  هک  باوج  ریخأت  زا  دیامرف . کیدزن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینیـسحلا مساقلاوبا  رقحالا  داب . ماک  هب  ماّیا  دـیامرف . باجتـسم  دـنوادخ  ماهدوب . ناتـسود  همه  هرایزلا  بئان  وگاـعد و  هفیرـش  نکاـما  نآ 
یناشاکلا 
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14 ص :
رفس نیمّود 

، راتـشون نیا  رد  هک  دـیدرگ  رادروـخرب  ياهژیو  تیمها  زا  مود  رفـس  نکیل  تسین ، تـسد  رد  یـصاخ  تاـعالطا  ناـشیا  تـسخن  رفـس  زا 
. دوش عقاو  هدافتسا  دروم  هکنآ  دیما  میهدیم . رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ار  یخیرات  مهم و  ِرفس  نیا  هب  طوبرم  عماج  تاعالطا 

یناشاک هَّللاتیآ  موحرم  ِنارفسمه  زا  یخرب  اب  رادید  ییاسانش و  ددص  رد  ادتبا  رفـس ، نیا  هب  طوبرم  تاعالطا  هب  یبایتسد  يارب  هدنراگن 
دش نشور  وجتسج  زا  سپ  هنافسأتم ، نکیل  دنک  رکذ  دنتسم  تروص  هب  ار  رفس  تارطاخ  ناشیا ، تادهاشم  تاراهظا و  ساساربات  دمآرب ،

دوردب ار  یگدنز  هّیقب  هدنامنیقابیسک و  يراگیسیلعدمحم ، جاح  نیورش و  رتکد  نایاقآ  زج  ناشیا ، ّجح  نارفـسمه  ناهارمه و  زا  هک 
. دناهتفگ

دنتـشاد راهظا  دـندوب و  رامیب  یمک  مدومن ، رارقرب  سامت  ناشیا  اب  هتفرگ و  یناـشاک  دومحم  رتکد  ياـقآ  زا  ار  نیورـش  رتکد  ياـقآ  نفلت 
. تشاد مهاوخ  ار  وگتفگ  يارب  یگدامآ  يدوبهب ، زا  دعب  هَّللا  ءاشنا 
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هبحاصم زا  ناسنیدب ، دناهتفراین و  دراد  زا  ناشیا  تسا  زور  دنچ  هک  مدینـش  خساپ  فّسأت  لامک  اب  متفرگ  سامت  رگید  راب  یتدم  زا  سپ 

! مدش مورحم  هدربمان  اب 
يراگیس یلعدّمحم  ياقآ  ریوصت 

داریه لقن  لمح و  تکرش  تسایر  رادید ، ماگنه  هک  جح ، رفس  رد  ناشیا  ناهارمه  زا  یکی  يراگیس ،» یلع  دمحم  جاح   » ياقآ غارـس  هب 
. متفر دنتشاد ، هدهع  رب  ار 

: دنتشاذگ ام  رایتخا  رد  حرش  نیا  هب  ار  رفس  نیا  زا  دوخ  ياهیهاگآ  هدرک و  لابقتسا  زاب  يور  اب  ناشیا 
موحرم ندـید  يارب  وا  هارمه  يزور  دوب . رادروخرب  یبوخ  یلام  نّکمت  زا  هک  داژن  کین  رقاب  دـمحم  جاـح  ياـقآ  ماـن  هب  متـشاد  یتسود  »

ياـقآ ماـن  هـب  ناـشیا ، نادـنمقالع  زا  یکی  لزنم  هـب  دــندوب ، سلجم  سییر  ش . لاـس 31 ه . ینعی  ناـمز ؛ نآ  رد  هک  یناـشاک ، هَّللاتـیآ 
بالط یخرب  هلمج  زا  یعمج ؛ دوب و  هتسشن  نآ  رانک  رد  یناشاک  موحرم  تشاد ، یگرزب  نلاس  يو  هناخ  میتفر . یناهفصا  دیفم  هَّللابیبح 

. دندوب ناشیا  رضحم  رد  ینیدمولع 
هدرک و يزیرهمانرب  لاسما  ات  تساوخ  ناشیا  زا  اههبلط  زا  یکی 
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؟ دنوش فّرشم  جح  هب  هَّللا  ءاشنا 

: تفگ هلصافالب  داژن  کین  رقاب  دمحم  موحرم  مورب ! جح  هب  هک  مرادن  لوپ  نم  دنداد : خساپ  اقآ  موحرم 
نیمأت بناج  نیا  ار  رفـس  هنیزه  دیـشابنم ، نامهیم  یگمه  رگید  رفن  هدزناـش  اـب  هارمه  دـیراد ، ار  جـح  هب  نتفر  میمـصت  رگا  یلاـعبانج 

. منکیم
. میدمآ نوریب  لزنم  نآ  زا  هدرک ، یظفاحادخ  دعب  یقیاقد  ام  دشن و  هتفرگ  تبحص  هلابند  رگید  دندرک و  رّکشت  اقآ 

ار راک  نیا  هضرُع  هن  هک  ام  يدرک ؟ دوب  یتبحـص  هچ  نیا  دزرمایب ! ار  تردپ  دنوادخ  متفگ : داژن  کین  موحرم  هب  لزنم ، زا  جورخ  زا  سپ 
! مینک كرادت  هکم  ّمهم  رفس  رد  ار  ياهیاپ  دنلب  تئیه  نینچ  میناوتب  هک  یلیاسو  رازبا و  هن  میراد و 

. منکیم تخادرپ  ار  نآ  ياههنیزه  جراخم و  مامت  نم  شاب ، هتشادن  راک  داد : خساپ  يو 
؟ ینکیم مهارف  هنوگچ  ار  رفس  تاناکما  تسین ، رفس  جراخم  عوضوم  متفگ :

؟ هن ای  دوش  یلمع  اًلصا  تسین  مولعم  متفگار ، ینخس  نم  نیازا ، هتشذگ  تسین . مهم  تفگ :
ار اههمانسانش  هک  دنداد  ماغیپ  هَّللاتیآ  ترضح  زور  نآ  يادرف 
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. دننک هیهت  همانرذگ  میتسرفب  ات  دینک  هدامآ 
!؟ يدوز نیا  هب  ارچ  دینک ، ربص  الاح  متفگ :

؟ دوشیم هچ  مینیبب  مینکیم  هّیهت  ار  اههمانرذگ  الاح  دنداد : خساپ 
: تفگ دمآ و  ام  رتفد  هب  هطبار  نیمه  رد  وا  دوب و  هدیسر  ناریارد  ناتسبرع  تقو  ریفس  ثوغ  هزمح  ياقآ  شوگ  هب  مکمک  ربخ  نیا 

اجنآ رد  تدم  هچ  دیتسه و  رفن  دنچ  منک  لاؤس  امش  زا  ات  دناهداد  روتسد  نم  هب  دیتسه ؟ یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح  نابزیم  امـش  ماهدینش 
؟ درک دیهاوخ  تکرح  يزور  هچ  و  دنام ؟ دیهاوخ 

. دیشک دهاوخ  لوط  ام  جح  رفس  زین  زور  دودح 21  میتسه و  رفن  هدزناش  میداد : خساپ  ناشیا  هب 
يرای ار  ام  ّمهم ، رفـس  نیا  تاکرادـت  تاناکما و  هنیمز  رد  اهنآ  هک  میدـیمهف  داد و  شمارآ  ام  هب  يدودـح  ات  ناتـسبرع  ریفـس  تاراهظا 

5 (1) درک ». دنهاوخ 

زین رفـس  لوط  رد  توعد و  ار  ناـشیا  یمـسر  روط  هب  دوشیم ، ربخ  اـب  یناـشاک  هَّللاتیآ  میمـصت  زا  يدوعـس  تلود  هک  نآ  زا  سپ  - . 1
فرطرب رفـس  نیا  كرادـت  رد  یناوتان  زا  يراگیـس  ياقآ  ینارگن  هجیتن  رد  دـهدیم و  رارق  ناهارمه  ناشیا و  رایتخا  رد  ار  مزال  تاناکما 

. ددرگیم
: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  زین  یناشاک  هَّللا  ۀیآ  موحرم  رتخد  داماد  یمارگ ، نسح  ياقآ 

میدقت ناشیا  هب  ار  همانتوعد  دمآ و  دنتشاد  فیرشت  اجنآ  هَّللا  ۀیآ  ترضح  عقوم  نآ  رد  هک  ام  لزنم  هب  ناتسبرع  ریفس  ثوغ  هزمح  ياقآ 
لزنم هب  دوخ  راـک  رتفد  زا  مردـپ  زور  نآ  رخاوا  رد  تسا . هدـیدرگ  رداـص  امـش  ماـن  هب  مه  توعد  تراـک  کـی  تفگ  زین  هدـنب  هب  درک ،

: دندرک راهظا  عوضوم  زا  عالطا  زا  سپ  دندمآ و 
دعب زور  دنچ  اّما  متفریذپ  رتهتـسیاش ، رتگرزب و  مه  دندوب و  مردپ  مه  ناشیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  زین  نم  منکیم . هدافتـسا  توعد  نیا  زا  نم 

همانتوعد ياضاقت  مه  امـش  يارب  تشاد ، راهظا  دـش و  علّطم  مردـپ  نایرج  زا  دوب ، هدـمآ  راک  یگنوگچ  زا  عالطا  يارب  ریفـس  ياقآ  هک 
هَّللاۀیآ ترـضح  زین  ردپ و  نم و  بایغ  رد  لزنم  هب  طوبرم  روما  رد  دشیم و  لیطعت  راک  رتفد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  مردـپ  یلو  درک ، میهاوخ 

. مدرک رظنفرص  جح  هب  نتفر  زا  نم  اذل  میوش  فرشم  ود  ره  هک  دندیدن  تحلصم  دشیم ، داجیا  للخ  یناشاک 
رودص مدع  زین  و  ش . لاس 1331 ه . رد  جـح  هب  نایناریا  مازعا  اب  قّدـصم  تلود  تفلاخم  هنیمز  رد  یّمهم  هتکن  هب  همادا  رد  یمارگ  ياقآ 

: دیوگیم هدرک  هراشا  نانآ  يارب  همانرذگ 
هاش و اضردّمحم  اب  تاقالم  زا  سپ  ریزو ، تسخن  قّدصم  دّـمحم  رتکد  ياقآ  ش ، 1331 ه . / 4 خیرات 26 / رد  دـیراد  عالطا  هک  يروط  هب 
رد تفر و  دابآ  دـمحا  هب  افعتـسا و  يریزو  تسخن  ماقم  زا  دوخ ، نارای  یّتح  یّلم و  ههبج  یناشاک و  هَّللاۀـیآ  ترـضح  اـب  هرکاذـم  نودـب 

هزرابم هب  ار  مدرم  دوخ ، زاستشونرس  ّمهم و  هیعالطا  اب  یناشاک  هَّللاۀیآ  موحرم  دندوب ، هتفرورف  ینادرگرـس  تریح و  رد  مدرم  هک  یلاح 
رتکد تشگزاب  ماوق و  تلود  ینوگنرـس  ات  ار  دوخ  تازرابم  دـندرک ، دـیکأت  توعد و  ۀنطلـسلا  ماوق  ینعی  هاش  یباصتنا  تلود  اب  ناـمایب 

: دندومرف ناشیا  دنهد . همادا  قّدصم 
دش و افعتسا  هب  راچان  ریت  راتشک 30  زا  سپ  ماوق  تلود  ور  نیا  زا  داد ، مهاوخ  همادا  يزوریپ  ات  هزرابم  هب  دیشوپ و  مهاوخ  نفک  دوخ  نم 

. تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  يرتشیب  رایتخا  اب  قّدصم  رتکد 
ياهراپ هنیمز  رد  يو  هب  یناشاک  هَّللاۀـیآ  هماـن  اـب  هطبار  رد  قّدـصم  رتکد  مدرم ، یناـشاک و  هَّللاۀـیآ  موحرم  ياهيراکادـف  مغریلع  نکیل 
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هب یناشاک  هَّللاۀیآ  هک  یلکـش  هب  داد  ماجنا  يدنـسپان  لمعلاسکع  جح ، نایـضاقتم  يارب  همانرذگ  رودـص  مدـع  تسردان و  ياهباصتنا 
. دندرک كرت  ار  نارهت  رهق  تروص 

هنیمز رد  ریزو  تسخن  هک  تشاد  راهظا  هتفرگ ، سامت  بناجنیا  اب  ینفلت  قّدصم  رتکد  ياقآ  رتفد  لوؤسم  ییاهب  خیش  ياقآ  دعب  زور  دنچ 
نتفر يارب  نتسشن ، یتعاس  زا  سپ  متفر و  قّدصم  رتکد  ياقآ  رتفد  هب  هتفریذپ  مه  نم  دننک . تبحص  امش  اب  دنهاوخیم  لئاسم  زا  ياهراپ 

رامآ و هئارا  اب  درک و  دروخرب  نم  اب  کشخ  يّدـج و  رایـسب  هشیمه ، فـالخ  رب  دورو  ماـگنه  مدـش . توعد  ناـشیا  راـک  قاـطا  نورد  هب 
: تشاد راهظا  ّجح  رفس  ياههنیزه  دروم  رد  یماقرا 

جح يارب  همانرذگ  يراجلاس  رد  ور  نیا  زا  دـنک  نیمأت  ار  نایجاح  رفـس  ياههنیزه  زاین و  دروم  زرا  دـناوتب  هک  تسین  یطیارـش  رد  تلود 
! دش دهاوخن  رداص 

اب هطبار  رد  ناشیا  تسا . هتفرگن  تروص  یتسرد  تشادرب  یناشاک  هَّللاۀیآ  ترضح  همان  هنیمز  رد  ریزو ! تسخن  ياقآ  متـشاد : راهظا  هدنب 
زا ارچ  دـیامن  نیمأت  ار  جاّـجح  زاـین  دروم  زرا  تسناوتیمن  تلود  رگا  هک  تسا  نیا  هَّللا  ۀـیآ  فرح  دناهتـشاد ، ضارتعا  لـمع  یگنوگچ 

؟ دناسرن مدرم  داحآ  عالطا  هب  ار  نآ  اههناسر  طّسوت  لبق  هام  دنچ 
فیاظو ماجنا  هدامآ  دـناهدرک و  یظفاحادـخ  ياهّدـع  اب  یّتح  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  ياـهراک  ییاتـسور  يرهـش و  مدرم  هک  نونکا  مه  و 

؟ دیاهتشاد مالعا  ار  بلطم  نیا  دنشابیم  دوخ  ینید 
. دندرگرب دوخ  راید  هب  هتسکشرس  هدرسفا و  ای  دننک و  جح  نتفر  هب  مادقا  قاچاق  قیرط  زا  ای  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  امش  مادقا  نیا 
ییاهب خیش  ياقآ  زا  تاقالم ، ّلحم  زا  جورخ  زا  سپ  دنوش . راتساوخ  ار  وگتفگ  متخ  ناشیا  ات  دش  بجوم  بناجنیا  تاحیـضوت  هنافـسأتم 

. مدش جراخ  اجنآ  زا  هدرک  هلگ  ناشیا  راتفر  راتفگ و  زا  قّدصم ، رتکد  ياقآ  رتفد  لوؤسم 
: تشاد راهظا  ییاهب  خیـش  ياقآ  دز و  گنز  نفلت  مدوب ، هَّللاۀیآ  ترـضح  تمدخ  نتفر  مزاع  شرازگ ، هئارا  يارب  هک  یلاح  رد  دـعب  زور 

! دنتسه امش  اب  يروف  تاقالم  راتساوخ  ریزو  تسخن  ياقآ 
تکلمم و تالکشم  هب  هّجوت  اب  و  دیتسه ، ناوج  امـش  تشاد : راهظا  ییاهب  خیـش  ياقآ  اّما  مدرک ، يراددوخ  تاقالم  شریذپ  زا  بناجنیا 

. دییایب يروف  ًامتح  دیوش ، دنمهلگ  دیابن  ناشیا  ناوارف  هلغشم 
. مریگن رارق  تبون  رد  هک  مدش  نآ  ناهاوخو  متفر  ناشیا  رتفد  هب  متشادن  یلیامت  هکنیا  اب  نم 

مّسبتم نادنخ و  هرهچ  اب  هتشذگ  زور  فالخ  رب  مدش و  دراو  نم  دش ، جراخ  تاقالم  قاطا  زا  اکیرمآ  ریفـس  هکنآ  زا  سپ  دعب و  یتاظحل 
. مدش وربور  قّدصم  رتکد  ياقآ  یمیمص  و 

ییامنهار ارم  مه  امش  تاحیـضوت  مدناوخ ، تقد  هب  ار  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  همان  رگید  رابکی  امـش ، نتفر  زا  سپ  زورید  تشاد : راهظا  ناشیا 
هب نایضاقتم  ینادرگرـس  عفر  يارب  نیا  ربانب  تسا . تسرد  هدش  نایب  جاّجح  دروم  رد  هچنآ  ًاصوصخ  همان  بلاطم  یمامت  هجیتن  رد  درک و 

همانرذگ رودص  هب  تبـسن  ناشیا  ییامنهار  اب  بایفرـش و  هَّللاۀیآ  ترـضح  تمدـخ  مداد ، روتـسد  ینابرهـش  سییر  لامک ، پیترـس  ياقآ 
. دیامن مادقا 

سپس دیامن ، نایضاقتم  میلست  رداص و  ار  نارئاز  همانرذگ  ینابرهـش  دییامرف  روتـسد  هک  تسا  نآ  رتهب  متـشاد : راهظا  رّکـشت  نمـض  هدنب 
. دنناسرب مدرم  ناشیا و  عالطا  هب  ار  بتارم 

، بّجعت لامک  اـب  مدیـسر  دوخ  راـک  رتفد  هب  یتقو  متـشگزاب . لزنم  هب  هدرک و  كرت  ار  ریزو  تسخن  رتفد  رطاـخ  تیاـضر  اـب  لاـح  ره  هب 
: دوب حرش  نیا  هب  همان  نتم  دمآ ، نم  دزن  یناشاک  هَّللاۀیآ  هب  باطخ  ریزو  تسخن  همان  لگ و  هتسد  کی  اب  يراوس  روتوم 

: دناسریم یلاع  ضرع  هب 
هب عجار  میوگیم ، کیربت  یّلم  ياروش  سلجم  تسایر  هب  ار  بانج  نآ  باختنا  ًالّوا  دـش ، ترایز  یمارگ  ياـقآ  طّـسوت  هکراـبم  هموقرم 
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. دیاهدومرف موقرم  هک  تسا  روطنامه  بلطم  مه  جاّجح 
زین مه  روشک  مالعا  ياملع  نایاقآ  یضعب  فرط  زا  تسا . هدش  هداد  باب  نیا  رد  یتارکذت  زورید  مه  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  فرط  زا 

. دسرب یلاع  ضرع  هب  مولعم و  تلود  عطاق  میمصت  هزور  ود  نیمه  رد  مراودیما  دناهدومن ، یتادیکأت 
قّدصم  دّمحم  رتکد 
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22 ص :

رفس زاغآ 

ش. 1331 ه . / 6 اب 14 / ربارب  ق . لاس 1371 ه . مارحلاۀجحيذ   4 هبنش ، هس  زور  دش و  مهارف  رفس  تامدقم  بیترت  نیا  هب 
. دندومن كرت  ار  نارهت  همّرکم  هکم  هب  تمیزع  دصق  هب  مدرم ، روشرپ  تاساسحا  زاربا  نایمرد  یناشاک  هَّللاتیآ 

: تسا هدرک  شرازگ  هنوگنیا  ار  هقردب  نیا  ربخ  تاعالطا  همانزور 
یناشاک هَّللاتیآ  ترـضح  زورید  رهظ  زادـعب  تفهتعاس  دـندرکهقردب . ار  یلم  ياروش  سلجم  سییر  تختیاپ  یلاها  زا  رفن  رازه  اههد  »

تاقبط دارفا  زا  رفن  نارازه  ِروشرپ  ِتاساسحا  زاربا  نایم  رد  جـح ، کسانم  ماـجنا  ادـخهناخترایز و  روظنمهب  یلمياروش ، سلجمسییر 
دندومن زاورپ  توریب  يوس  هب  يدئوس  يامیپاوه  اب  دندوب ، هتفای  روضح  دابآرهم  هاگدورف  رد  ناشیا  تعیاشم  يارب  هک  بازحا ، فلتخم و 

....
تاقالم هب  دنناوتب  یناسآ  هب  مدرم  فلتخم  تاقبط  ات  دندمآ  نارهت  رد  یمارگ  ياقآ  لزنم  هب  تاناریمش  زا  زورید  حبص  هَّللاتیآ ، ترضح 

. دنروآ ياج  هب  ار  یظفاحادخ  عیدوت و  مسارم  هتفر و  ناشیا 
هب عبر  کی  دودـح  تاقالم  نیا  دوب ، ریزوتسخن  بیان  ییاراد و  ریزو  یمظاک  ياقآ  دـندومن ، تاقالم  ار  ناـشیا  هک  یناـسک  نیتسخن  زا 

ریزو ثوغ  هزمح  ياقآ  تاقالم ، نیا  رد  تفگ . كرت  ار  یمارگ  ياقآ  لزنم  یمظاک  ياقآ  هک  دوب  تشه  تعاس  نراـقم  دـیماجنا و  لوط 
. دوب هرکاذم  لوغشم  ناشیا  اب  یصوصخ  روطهب  حبص  تعاس 10  دودح  ات  دمآ و  هَّللاتیآ  ترضح  تاقالم  هب  يدوعس ، ناتسبرع  راتخم 
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23 ص :
ار هَّللاتیآ  زا  ییاریذپ  تماقا و  همانرب  يدوعس  ناتسبرع  راتخم  ریزو  هک  دنتشاد  راهظا  تاقالم  نیا  دروم  رد  هَّللاتیآ ، ترـضح  نایفارطا 

هتـسباو یناـفرع  ياـقآ  بیترت ، هب  سپـس  تفرگ ، رارق  هَّللاتیآ  تقفاوـم  دروـم  هـک  دـیناسر  ناـشیا  راضحتـسا  هـب  يدوعـس  ناتـسبرع  رد 
هدمآ نارهت  هب  زاریش  زا  هَّللاتیآ  ترـضح  تعیاشم  روظنم  هب  هک  سراف - نویناحور  زا  هتـسد  کی  ناتـسکاپ ، ياربک  ترافـس  تاعوبطم 
سپ دنتفاییم و  روضح  یمارگ  ياقآ  لزنم  رد  فلتخم  تاقبط  زا  يریثک  هدع  زین  تدم  نیا  لالخ  رد  املع و  نایاقآ  زا  نت  دنچ  دـندوب -

. دندشیم جراخ  یظفاحادخ  مسارم  ماجنا  زا 
. تفرگیم ماجنا  لزنم  طایح  رد  اهتاقالم  دوب ، هدش  رتشیب  تیعمج  ماحدزا  نوچ  رهظ ، زا  دعب 

، سلجم هسییر  تئیه  ياضعا  دعب ، هقیقد  دنچ  سلجم و  ناگدنیامن  یلالج ، يرتسبـش و  ینالیم ، نایاقآ  رهظ ، زا  دـعب  جـنپ  تعاس  نراقم 
هب قلعتم  هک  لـیبموتا ، هاـجنپ  رب  غلاـب  دـندوب و  هدومن  عاـمتجا  يداـیز  هّدـع  یمارگ ، ياـقآ  لزنم  لـباقم  رد  دـندمآ . هَّللاتیآ  تاـقالم  هب 

. دشیم هدید  دوب ، ناگدننک  تعیاشم 
دنتـشگزاب و طایح  هب  دـعب ، عبر  کی  دـنتفر و  اـهقاتا  زا  یکی  هب  زاـمن  ندرازگ  يارب  رهظ  زا  دـعب  عبر  جـنپ و  تعاـس  هَّللاتیآ  ترـضح 

! مراد امش  زا  اعد  سامتلا  یگمه ، ِظفاحادخ  نایاقآ ! دنتشاد : راهظا  تیعمج  هب  باطخ 
هَّللاتیآ ترضح  هارمه  جح ، ترفاسم  رد  هک  یناسک  زا  ياهدع 
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24 ص :
. دندرک تکرح  هاگدورف  هب  ناشیا  ّتیعم  رد  رگید  رفن  هس  ود  يدابآتانق و  سمش  ياقآ  طقف  دندوب ، هتفر  هاگدورف  هب  اًلبق  دنتسه ،

. دندوب هدیشک  فص  نیعم  لصاوف  هب  نابایخ  فرط  ود  رد  دابآرهم ، هاگدورف  ات  سلجم  سییر  تماقا  لحم  زا  یماظتنا  نیرومأم 
رد نیعیاشم  لیبموتا  هَّللاتیآ ، لیبموتا  لابند  هب  دادیم و  راعـش  درکیم و  تکرح  پیج  لیبموتا  کی  سلجم ، سییر  لـیبموتا  شیپاـشیپ 

مالسا نیدهاجم  عمجم  قرش و  تضهن  سیسأتلادیدج  بزح  ناشکتمحز و  ناریا و  بازحا  دارفا  زا  بّکرم  يریثک  تیعمج  دوب ، تکرح 
رد مچرپ  اب  دندوب ، هدـمآ  نارهت  هب  دـصق  نیمه  هب  هدازاقآ  یـضترم  دیـس  جاح  ياقآ  قافتا  هب  هک  مق  یلاها  زا  ياهدـع  رازاب و  فانـصا  و 
زا نت  دـنچ  يدوعـس و  ناتـسبرع  راتخم  ریزو  سلجم و  ناگدـنیامن  زا  ياهدـع  ارزو و  نایاقآ  زا  نت  دـنچ  دـندوب . هتفاـی  روضح  هاـگدورف 

هاگدورف رد  ریزو  تسخن  ياقآ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  قدصم  دمحا  سدنهم  قّدصم و  نیـسحمالغ  رتکد  ياقآ  نینچمه  قباس و  يارزو 
. دندشیم هدید 

شمارآ مظن و  ظفح  تهج  مزال  ياهروتسد  دندوب و  هاگدورف  رد  زین  ینابرهش  نواعم  سییر و  یعخن ، پیترـس  لامک و  پیترـس  نایاقآ ،
. دندادیم یماظتنا  نیرومأم  هب 

هلمج زا  بازحا ؛ ياضعا  زا  یضعب  دیسریم . شوگ  هب  دیجم  هَّللامالک  توالت  يادص  نآهلیسوهب ، هک  دنتـشاد  هارمه  ییوگدنلب  نیعیاشم 
داحتا و فارطا  رد  ییاهقطن  هاشنامرک ، هدنیامن  یمیرک ، یلعدان  ياقآ 
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25 ص :
. دندومن داریا  هدش ، ناریا  تلم  بیصن  نآ  وترپ  رد  هک  ییاهتیقفوم  قافتا و 

دنچ دندادیم ، لاقتنا  امیپاوه  لخاد  هب  ار  نیرفاسم  ياهراب  دندوب و  امیپاوه  نتخاس  هدامآ  لوغـشم  دئوس ، ییامیپاوه  تکرـش  نادنمراک 
. دنتشاد ار  هَّللاتیآ  دورو  راظتنا  دندوب و  هتفرگ  ياج  امیپاوه  لخاد  رد  دندوب ، هتفر  هاگدورف  هب  اًلبق  هک  هَّللاتیآ  ترضح  ناهارمه  زا  نت 

يوس هب  دـنکیم ، عطق  ار  یلـصا  هداـج  هک  هاـگدورف ، دـیدج  هداـج  زا  سلجم  سییر  لـیبموتا  هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  عبر  شـش و  تعاـس 
كرمگ ترامع  لباقم  هب  هکنآ  زا  سپ  هَّللاتیآ  لیبموتا  دـنداد . همادا  دوخ  هار  هب  یلومعم  هداج  رد  اـهلیبموتا  ریاـس  دـیچیپ و  هاـگدورف 

، لومعم قبط  یماـظتنا ، نیرومأـم  هکنآ  اـب  دـندش . ییاـمنهار  كرمگ  سییر  قاـتا  هب  هَّللاتیآ  ترـضح  دومن و  فقوت  دیـسر  هاـگدورف 
نیرومأم ریجنز  طخ  دنتـسناوت  يرگید  هّدع  اهساکع و  دیارج و  ناراگنربخ  اذه ، عم  دندشیم ، قاتا  نیا  هب  صاخـشا  دورو  عنام  ًادیدش 

ياقآ ِناگدـنیامن  ناریزو و  ناـیاقآ  هک  دـش  نآ  زا  عناـم  عضو  نیمه  دـنوش . هاـگدورف  كرمگ  سییر  قاـتا  لـخاد  هتفاکـش ، ار  یماـظتنا 
. دنروآ لمع  هب  عیدوت  مسارم  هدومن و  تاقالم  ار  هَّللاتیآ  ترضح  دنناوتب  ریزو  تسخن 

ندش راوس  يارب  نیرفاسم  هکدنداد  عالطا  هاگدورف  نیرومأم  تفای و  همتاخ  یکرمگ  تافیرـشت  هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  مین  شـش و  تعاس 
هب كرمگ  سییر  قاتا  زا  دـندوب ، هتفرگ  نایم  رد  ار  ناـشیا  راوهقلح  ناـیفارطا  زا  ياهدـع  هک  یلاـح  رد  هَّللاتیآ  ترـضح  دـنوش . هداـمآ 

يدح هب  تیعمج  ماحدزا  زین  اجنیا  رد  دندومن . تکرح  امیپاوه  فرط 
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26 ص :
رد ياههشیـش  دنناسرب ، هَّللاتیآ  هب  ار  دوخ  هکنآ  يارب  ناگدننک  تعیاشم  زا  ياهدع  یماظتنا ، نیرومأم  دیدش  تعنامم  دوجو  اب  هک  دوب 

. دندرب موجه  هَّللاتیآ  فرط  هب  دندش و  هاگدورف  هطّوحم  لخاد  هتسکش و  ار  كرمگ  هرادا  هرجنپ  و 
قافتا هب  یعخن ، پیترس  لامک و  پیترـس  ياقآ  هک  دومنیم ، راوشد  تیعمج  نایم  زا  روبع  هک  دوب  دیدش  يّدح  هب  مدرم  تاساسحا  زاربا 

. دندومن زاب  تکرح  يارب  ار  هار  دنتخادرپ و  تیعمج  ندومن  قّرفتم  هب  نابساپ ، ياهّدع 
هب تسد ، رـس و  نداد  ناکت  اب  هداتـسیا و  ناکلپ  يالاب  ياهظحل  دنچ  ادـتبا  دـنتفر ، الاب  امیپاوه  ناکّلپ  زا  هکنآ  زا  سپ  هَّللاتیآ  ترـضح 

سپ هَّللاتیآ  دشن و  رّسیم  تاساسحا  زاربا  تدش  تلع  هب  یلو  دنیامنب ، زین  یتاراهظا  دنتشاد  رظن  رد  دندادیم ، خساپ  نیعیاشم  تاساسحا 
. دنتفر امیپاوه  لخاد  هب  یظفاحادخ  نیرخآ  زا 

هتسب امیپاوه  ِرد  دش و  هتشادرب  ناکّلپ  هک  دوب  عبر  هس  شـش و  تعاس  دندش . امیپاوه  راوس  نیرفاسم  ریاس  ناهارمه و  هیقب  ناشیا ، زا  سپ 
خـساپ نآ  هب  تسد  نداد  ناـکت  اـب  زاـب ، ياههشیـش  زا  یکی  تشپ  زا  هَّللاتیآ  ترـضح  هـک  تـشاد  هـمادا  زوـنه  مدرم  ياـهدایرف  دـش و 
تعاس کیدزن  درک و  تکرح  هاگدورف  دـناب  فرط  هب  زاورپ  يارب  امیپاوه  داتفا . راک  هب  امیپاوه  ياـهروتوم  دـعب ، هظحل  دـنچ  دـندادیم .

. دش دیدپان  اهرظن  زا  دومن ، زاورپ  هاگدورف  نامسآ  رد  رود  دنچ  هک  نآ  زا  سپ  تساخرب و  نیمز  زا  رهظ  زا  دعب  تفه 
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27 ص :
امیپاوه هب  ندش  راوس  ماگنه  یناشاک  هَّللاتیآ  ریوصت 

، نیورش رتکد  یناشاک ، یفطصم  دیس  يدابآتانق ، نیدلاسمش  دیس  ياقآ  زا : دندوب  ترابع  هَّللاتیآ  ترضح  ناهارمه 

رفس www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :
ریوصت  6 (1) نیمرتحم .» ناناگرزاب و  زا  رفن  ُهن  و  يرهبا ، نیدـلا  سمـشدیس  یکارا ، نسحم  یمارگیلع ، دـمحم  یبارهـس ، یجان  ساـبع 

امیپاوه رد  یناشاک  هَّللاتیآ 

مدرم هب  باطخ  هَّللاۀیآ  مایپ 

دیس ياقآ  ناشیا  دنزرف  طسوت  درک و  رداص  ناریا  مدرم  هب  باطخ  یمایپ  مارحلا ، هَّللاتیب  هب  تمیزع  هناتسآ  رد  یناشاک  هَّللاتیآ 

صص 1 و 4  ش ، 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا  همانزور  - . 1
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29 ص :
. دیدرگ تئارق  ویدار  زا  رهظ ، زا  دعب  تعاس 9  ق . هجحيذ 1371 ه . موس  اب  قباطم  ش  31 ه . / 6 هبنشود 13 / زور  یناشاک ، یفطصم 

: تسا حرش  نیا  هب  مایپ  نتم 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

عیدوت ضرع  نمـض  رد  هک  منادیم  مزال  تسا ، هدومرف  تیاـنع  یقیفوت  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  لاـح  مزیزع ، ناردارب  هب  مالـس  زا  سپ 
: موش روآدای  ار  دنچ  یتاکن  هنامیمص ،

ار امش  رهم  نامیا و  يورین  هدوب و  رادروخرب  هنادنسپادخ  تازرابم  هار  رد  امش ، هناردارب  ياهّتبحم  زا  هشیمه  راگدرورپ ، تیانع  زا  سپ 
بیصن تامحز  تاقشم و  لّمحت  اب  يرازگتمدخ ، رمع  کی  رد  هک  ار  يراختفا  و  منادیم ، هتسناد و  دوخ  يارب  دنوادخ  بناج  زا  يدییأت 
یگتسخ ساسحا  نودب  ار ، فیعض  نیا  هک  تسا  سدقم  يورین  نیمه  هتشادنپ و  دوخ  يارب  يونعم  يورین  منیبیم ، ناملسم  تلم  ناریا و 

رود نم  زا  ار  هّیصخش  تایرورض  تیاعر  هنوگره  لاجم  هک  تسا  كاپ  تاساسحا  نیمه  هتشاد و  مرگلد  تحارتسا  تغارف و  هب  زاین  ای  و 
امش ًامّلـسم  هک  دوخ ، دوصقم  فده و  لابند  هب  هک  مرورـسم  زاب  مفـسأتم ، تیاهنیب  زیزع  ناردارب  امـش  يرود  زا  هک  مه  کنیا  هتـشاد و 

. موریم دیتسه ، هدوب و  نآ  قاتشم  راتساوخ و 
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هک دـیاهتفایرد  تسا  یناـمز  رید  هدوب و  ناـهج  نیملـسم  نیب  ریذـپانللخ  یعقاو و  داـّحتا  کـی  دـنموزرآ  امـش  هک  منادیم  یبوـخ  هب  نم 

تّذـل قاقـش  قافن و  نیمه  زا  تسا و  هدوب  ناهج  راطقا  رد  ناناملـسم ، نیب  قافن  یگدـنکارپ و  داجیا  رامعتـسا ، تسایـس  فدـه  نیتسخن 
، دینکیم هدرک و  قیوشت  یعقاو  ِنارازگتمدخ  زا  هک  امـش  يرادیب  يرایـشوه و  نابرهم و  يادخ  تیانع  هب  یلو  دـناهدرب ، نونکات  نایاپیب 

. مرادرب دوشیم  هعلاطم  زیزع  ناریا  رد  هچنآ  زا  رتارف  یمدق  ات  موریم  نم 
. دیهاوخب مهم  رما  نیا  رد  ارم  تیقفوم  ادخ  زا  اعد ، تباجتسا  قیاقد  رد  هک  تسا  امش  رب 

مهارف رامعتسا  هجنپ  زا  ار  ناریا  ناملـسم  تلم  تاجن  دومرف و  مّحرت  نم  ناگدید  کشا  هب  نابرهم  يادخ  شیپ ، ِرفـس  رد  هک  يروطنامه 
. دومرف دهاوخ  هجوت  نم  ياههثاغتسا  تاعّرضت و  امش و  زوسلد  هآ  هب  زین  هراب  نیا  رد  هک  مراد  نیقی  تخاس ،

ارم هفیظو  يادن  هک  منک  هچ  اما  متشادن ، ار  نانطومه  امـش  نطو و  زا  ندنک  لد  بات  زگره  دوبن ، شیپ  رد  یـسدقم  فده  رگا  مناردارب !
- نیّیبنلا متاخ  ترـضح  ِنید  يالتعا  هار  رد  هک  مسق  لازیال  يادخ  هب  یلو  تسین ، يزاین  دنگوس  هب  هچرگ  دنکیم و  ترفاسم  نیا  رومأم 

مولظم للم  شیاسآ  ناریا و  لالقتسا  و  هیلع - همالسو  هَّللاتاولص 
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هب ار  دوخ  ياـیاصو  هک  تسا  مزـال  یناملـسم  ِدرف  ره  رب  رفـس ، هار  رد  نوچ  منادیم و  اراوگ  دوـخ  رب  ار  گرم  تبرـش  ندیـشون  ناـهج ،
رد هدرک و  ار  دوـخ  ياـیاصو  ّمها  نیرخآ و  دـیتسه ، یّلم  ینید و  ناگدـنامزاب  هک  زیزع  ناردارب  امـش  هب  نـم  دـیامن ، دوـخ  ناگدـنامزاب 

. میامنیم تجح  مامتا  یهلا  لدع  هاگشیپ 
ناکما ّدح  ات  تکلمم  لالقتـسا  نید و  تمظع  هار  رد  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  هنادنمتفارـش  هزرابم  يوقت و  ناماد  دـیناوتیم  ات  منازیزع !

ماگنه نیا  رد  مراد  اضاقت  ًاّرصُم  تاماظتنا  نیرومأم  ناریا و  دیشر  شترا  دارفا  یّلم و  بازحا  تلم و  ناگدنیامن  زا  ًاصوصخم  دیـشوکب و 
تبقارم یلم  ریطخ  فیاظو  ماجنا  رد  ددرگیم ، تکلمم  نانمـشد  هدافتـسا  بجوم  شمارآ ، مظن و  ظـفح و  زا  یتلفغ ؛ نیرتکـچوک  هک 

. دنیامن يراکادف  قباسلایف  امک  نطو ، تیدوجوم  تضهن و  ظفح  هار  رد  هتشاد و  لماک 
قاقـش و قافن و  زا  دـنرادنپیم ، ناهج  هطقن  نیرتساسحار  ناریاو  دـنراد  امـش  راتفر  هب  مشچ  ایند  للم  هک  کـیراب  عقوم  نینچ  رد  ًاـیناث ،
. دینارب دوخ  زا  ار  نارگلالخا  دیزیهرپب و  دشاب  تاحالصا  روما و  رد  لالخا  بجوم  هک  جّنشت  هنوگره  داجیا  زا  دیشاب و  رانکرب  نظ  ءوس 

نید و نمشد  دنز ، نماد  ار  نآ  ای  دوش و  جنشت  بجوم  هک  تکلمم  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  میوگیم  ًاحیرص  نم 
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هنامیمـص يراکمه  شمارآ و  مظن و  ظفح  رد  هک  تسا  مزال  یهاوخنطو  ره  رب  دناسریم و  رفیک  هب  ار  وا  ناریا  ِيادخ  تسا و  تکلمم 

. دیامنب ار  تدهاجم  تبقارم و  ششوک و  تیاهن  تلود ، ِیحالصا  ياههمانرب  اب 
، درادن ياهشیدنا  مالسا  تمظع  امش و  تداعـس  زج  هک  ار ، دوخ  رازگتمدخ  اعد ، عقاوم  رد  هک  مراد  اضاقت  یمارگ  ناردارب  زا  همتاخ ، رد 

. دنیامرفن شومارف 
7 (1) میامنیم . تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  مومع  قیفوت  مشاب ، اجک  ره  رد  مه ، نم  هک  تسا  یهیدب 

هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

یناشاک مساقلاوبا  دیس 

توریب هاگدورف  هب  دورو  *** 

. تسشن نیمز  هب  توریبهاگدورف  رد  تعاس  دنچ  زا  سپ  يدئوس  ییامیپاوه 
: دنکیم لقن  نینچنیا  ار  توریب  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  دورو  ربخ  ش . 1331 ه . / 6 خروم 6 / تاعالطا ، همانزور 

رد ناریا ، یلم  ياروش  سلجم  سییر  یناشاک ، هَّللاتیآ  ترضح  لماح  يامیپاوه  هبنش ، هس  زور  رهظ  زا  دعب  هد  تعاس  »

صص 1 و 4  ، 31 / 6 خروم 13 / تاعالطا ، همانزور  - . 1
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33 ص :
. تسشن نیمز  هب  توریب  هاگدورف  رد  نیلبقتسم  دیدش  تاساسحا  نیب 

روضح نانبل  تلود  تاماقم  زا  يدایز  هّدع  ردنب و  نیا  میقم  ياهیناریا  هیّلک  ًابیرقت  توریب ، یلاها  زا  يریثک  عمج  رب  هوالع  هاگدورف ، رد 
. دنتشاد یمارگ  ار  یناشاک  هَّللاتیآ  مدقم  دنتشاد و 

نانبل رد  یناشاک  هَّللاۀیآ 

توریب هاگدورف  هب  دورو  *** www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :
: دز دایرف  دنلب  يادص  اب  تیعمج  دش ، زاب  امیپاوه  ِرد  دش و  شوماخ  امیپاوه  ياههناورپ  هکیماگنه 

« میظعلا دّیسلا  شیعی  »
: دندزیم دایرف  رگید  هّدع  و 

« مّظعملا ۀلالجلا  شیعی  »
و

«. یناشاکلا مساقلاوبأ  دیسلا  ۀحامس  ییحی  »
هاگدورف رد  دندادیم و  خساپ  نیلبقتسم  تاساسحا  زاربا  هب  رـس ، تسد و  هراشا  اب  امیپاوه ، ناکلپ  يالاب  زا  زین  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح 

توریب هب  لابقتسا  لیلجت و  يارب  يریثک  تیعمج  قافتا  هب  هک  نانبل ، نایعیش  ربهر  يوسوم  نیدلافرش  نیسحلادبع  دیس  ياقآ  هَّللاتیآ  اب 
. دندرک هرکاذم  یتّدم  تاقالم و  دندوب ، هدمآ 

، دوب هدش  ایوج  رفـس  نیا  زا  ار  ناشیا  هزیگنا  هک  ناراگنربخ ، زا  یکی  لاؤس  هب  خـساپ  رد  توریب ، هاگدورف  رد  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح 
: دنتشاد راهظا 

ریاس دوعس و  نبا  کلم  ترضح  یلعا  اب  يدوعس ، ناتسبرع  رد  فّقوت  تدم  رد  دشابیم . یـسایس  یبهذم و  هبنج  ود  ياراد  نم  ترفاسم 
مهاوخ تباث  نیملسم  مومع  هب  شبنج ، نیا  قیرط  زا  هداد و  هعـسوت  ار  کیمالـسا  ناپ  تضهن  هدومن و  تاقالم  يدوعـس  ناتـسبرع  لاجر 

هدرکیم و هدافتسا  رالد  نویلیم  یلاس 400  ناریا  یتفن  عبانم  زا  ناتـسلگنا  تسا . ناریا  تلم  اب  قح  ناتـسلگنا ، اب  ناریا  هزرابم  رد  هک  درک 
ار یتخبدب  رقف و  اههناخراک ، داجیا  يرایبآ و  ياهحرط  يارجا  اب  دوب  دهاوخ  رداق  دروایب ، تسد  هب  دوخ  ار  تورث  نیا  ناریا  رگا 
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 .... دزاس نک  هشیر  ناریا  رد 

تاقالم یبهذم  یـسایس و  لاجر  زا  دنچ  ینت  حلـصلایماس و  ياقآ  روشک ، نآ  ِتقو  ریزو  تسخن  اب  نانبل  رد  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح 
: دیازفایم دوخ  تارطاخ  همادا  رد  يراگیس  یلع  دمحم  جاح  ياقآ   8 (1) دندرک .»

امیپاوه نکیل  دنتسه ، جح  هب  نتفر  رظتنم  توریب  ِمرگ  ياوه  رد  یجاح  رفن  دصتفه  دودح  هک  دش  هدهاشم  میدیـسر ، توریب  هب  یتقو  »... 
. دوب لیمکت  تشادن و  اج  دنتشاد  هک  مه  ییامیپاوه  دادعت  نآ  درادن و  دوجو  هدج  هب  نتفر  يارب 

زا دندربیم و  رـس  هب  یجاح  دودـح 700  نآ  ریز  رد  هک  دوب  ییاهیناوریـش  تشادـن ؛ یبوخ  تاناکما  نامز  نآ  رد  زین  توریب  هاـگدورف 
دمآ و ام  دزن  يو  دوب ، زین  فورعم  رادناوراک  یلغوا ، تبرـش  دومحم  جاح  موحرم  اهنآ  نیب  رد  دـندوب . جـنر  رد  مرگ  ياوه  یگنـشت و 
. دننک مهارف  جح  هب  هدع  نیا  نتفر  يارب  ياهلیـسو  دـنهاوخب  اهنیا  زا  دـننک و  کمک  ار  ام  دـیهاوخب  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح  زا  تفگ :

. مینک لقتنم  یناشاک  ياقآ  هب  ار  عوضوم  تماقا ، ّلحم  هب  نتفر  زا  سپ  دش  رارق 
تقو ریفس  دندرک ، لقتنم  توریب  رد  یلته  هب  هاگدورف  زا  ار  ام 
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36 ص :
همتاخ زا  سپ  تاقالم  نیا  رد  دـمآ ، ناشیا  تاقالم  هب  هتفرگ  هزاجا  دوب ، سلجم  سییر  یناشاک  موحرم  هکنیا  لیلد  هب  توریب  رد  اکیرمآ 

: دومرف وا  هب  یناشاک  موحرم  نیفرط ، نانخس  نتفای 
هب ار  جاجح  ات  دیهدب  هراجا  ام  هب  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  دـیراد ، يدایز  ياهامیپاوه  هک  امـش  دـناهدنام و  توریب  رد  ام  نایجاح  زا  يدادـعت 

. مینک لقتنم  هدج 
. داد مهاوخ  باوج  امش  هب  سپس  منک  لاؤس  دیهدب  هزاجا  تفگ : ریفس 

: دومرف نایفارطا  هب  یناشاک  موحرم  تفر ، وا  یتقو 
. درک مه  ار  راک  نیا  ًافاصنا  تفر و  مهاوخن  جح  هب  نم  دشاب  اجنیا  رد  یجاح  کی  ات 

9 (1) میربب . هدج  هب  یناجم  ار  اهنآ  دناهداد  روتسد  زین  ام  هب  هدش و  تقفاوم  نانآ  مازعا  اب  هک  داتسرف  ماغیپ  اکیرمآ  ریفس  زور  نآ  يادرف 

نینچ هدرک ، لــقن  رگید  ياهنوـگهب  ار  ربـخ  نـیا  سرپدــتیانوی  يرازگربـخ  ش . 1331 ه . / 6 خروـم 5 / تاـعالطا ، هماــنزور  رد  - . » 1
: دسیونیم

مزاع جـح  يارب  هک  نارئاز  زا  يدایز  هّدـع  لبق  يدـنچ  دوب . هدز  ياهقباسیب  راک  هب  تسد  راب  نیلوا  يارب  اکیرمآ  ییاوه  ياهورین  زورید 
. دندوب هدش  راتفرگ  يزیگنا  ّتقر  رایسب  عضو  رد  هیلقن ، هلیسو  عون  چیه  ندوبن  تلع  هب  یلو  دندش  توریب  ردنب  دراو  دنشابیم ، هکم 

. دیامن دادمتسا  ییاوه  يورین  زا  هکنیا  زج  دیدن  ياهراچ  دوب ، هیلقن  هلیسو  دقاف  هک  زین  نانبل  تلود 
نیمز هب  هاگدورف  رد  اکیرمآ  ییاوه  يورین  يربرفاـسم  گرزب  ياـهامیپاوه  زا  دـنورف  هک 12  دوب  هتـشذگ  اضاقت  نیا  زا  تعاس  مین  طـقف 
روبزم ياـهامیپاوه  هک  تسا  رفن  دودح 3000  نیرئاز  هّدـع  دـندومن . لمح  همظعم  هکم  تمـس  هب  ار  نارئاز  زا  رفن  کی 50  ره  تسـشن و 

. دومن دنهاوخ  لمح  هکم  هب  یناجم  روطهب  زورما  رهظ  ات  ار  اهنآ  هیّلک 
خروم 5/ تاعالطا  همانزور  دناهدرک . هدافتـسا  هدربمان  ياهامیپاوه  زا  هک  دنتـسه  یناسک  وزج  یناریا  راوز  زا  يدایز  هدع  عالطا ، رارق  هب 

«. 1331 ص 3 / 6
دنورف هدزاود  دـعب ، تعاـس  مین  تساوخرد ، لاـبند  هب  درادـن  ناـکما  هتفرگ و  تروص  لـقن  رد  یفیرحت  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  ربـخ ، نتم 

رظن هب  و  دراد ! ار  رفاسم  هاجنپ  زا  شیب  ندرب  ناوت  گرزب  ياـمیپاوه  نیا ، رب  هوـالع  دـشاب . هتـسشن  نیمز  هب  توریب  هاـگدورف  رد  اـمیپاوه 
. تسا حیحص  يراگیس  ياقآ  لقن  نامه  دسریم 

اکیرمآییاوـه يورین  مادـقا  نـیا  زا  ناـنابلخ و  زا  هدرک ، دـیدزاب  ار  اـمیپاوه  فـلتخم  ياهتمــسق  زاورپ ، نمــض  رد  یناـشاک  هَّللاتـیآ 
ص 1 ) ش ، 1331 ه . / 6 خروم 8 / تاعالطا  همانزور   ) دندومنینادردق
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37 ص :
. دندش فّرشم  جح  هب  اهنآ  همه  هَّللادمحب  دروآ و  دوجو  هب  نایجاح  رد  یلاحشوخ  زا  یجوم  ربخ  نیا 

رذن اب  مارحا 

يارب هدج  رد  ناتـسبرع  دـهعیلو  میدـمآ ، هّدـج  هب  امیپاوه  اب  میدـش و  مرحم  توریب  زا  هدرک ، رذـن  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح  روتـسد  هب 
، تشاد امیپاوه  هک  يدایز  ریخأت  لیلد  هب  نکیلو  دوب  هدمآ  لابقتسا 
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38 ص :
دوب هتخاس  مهارف  تشاد ، روضح  زین  سیلپ  رسفا  کی  مادک  ره  رد  هک  فقس ، نودب  ِنیشام  هاگتـسد  جنپ  دادعت  اما   10 (1) دوب . هتشگزاب 

ياهروشک يارفـس  یخرب  اب  هارمه  ناتـسبرع ، نالوؤسم  تاماقم و  زا  ياهدـع  هاگدورف ، رد  دـنربب . ییاریذـپ  لحم  ناـمتخاس  هب  ار  اـم  اـت 
. دندرک لقتنم  هدج  رد  یگرزب  نامتخاس  هب  ار  ام  یصاخ  تافیرشت  اب  دندوب و  هدمآ  لابقتسا  هب  یمالسا 

. دیورب هکم  هب  دیناوتیم  دینامب و  اجنیا  ار  بش  دیناوتیم  دنتفگ : ام  هب  ماش  فرص  زا  سپ 
. میدش هکم  مزاع  هدج  نامه  زا  میدوب ، هدش  مرحم  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  لبق  هکنیا  هب  هجوت  اب  اذـل  میوش ، هکم  مزاع  دـش  هتفرگ  میمـصت 
یقرش و کلامم  یسایس  ناگدنیامن  زا  یعمج  روضح  اب  هک  یعامتجا  نیتسخن  رد  ناشیا  هدج ، هب  یناشاک  هَّللاتیآ  دورو  زا  سپ   11 (2)

: تفگ نینچ  دوب  هدش  رازگرب  سنوت  شکارم و  هلمج  زا  برع ؛ ياهروشک  ناتسودنه و  ناتسکاپ و  يزنودنا ، زا  هک  یجاجح 
زا هک  دنشاب  هجوتم  یمالسا  کلامم  لاعف  رثؤم و  لاجر  »

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  تاعالطا  همانزور  - . 1
ریخأت تلع  هب  یلو  دـیامن  لابقتـسا  ناهارمهو  ناریایلم  ياروش  سلجم  سییر  زاات  دوبهدـمآ  هاگدورفهب  دوعـس  کـلم  هدـنیامن  هّدـجرد ،
خروم تاعالطا ، . ) درک لابقتسا  هَّللاتیآ  زا  يدوعس  تلود  هجراخ  ترازو  نواعم  مود  هلهو  رد  دشن و  هَّللاتیآ  تاقالم  هب  قفوم  امیپاوه 

ص 1 .) ، 1331 / 6 / 25
يروضح . هبحاصم  يراگیس ، یلع  دمحم  جاح  ياقآ  - . 2
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39 ص :
ینید هفیظو  کی  يادا  اهنت  جـح  عوضوم  دروآ ! تسد  هب  ناوتیم  یگرزب  جـیاتن  هچ  همظعم  هکم  رد  اـیند  نیملـسم  عمجت  جـح و  هفـسلف 
لود ذوفن  زا  قرش  للم  يدازآ  رد  عیرست  يارب  ار  دیاوف  نیرتالاب  تسناوتیم  زاجح  سدقم  نیمزرس  رد  ایند  ناناملسم  عمجت  هکلب  هدوبن ،

 ... دوش مهارف  ناهج  ناملسم  کلامم  هیلک  نایم  یعیسو  ياهيراکمه  هنیمز  جح  مسوم  رد  لاس  ره  دزاس و  دیاع  يرامعتسا 
: دندوزفا ناشیا 

هیلک مریگب و  سامت  یمالـسا  للم  جاجح  اـب  رفـس  نیا  رد  دـشاب ، نکمم  رتشیب  هچ  ره  مراد  دـصق  یبهذـم ، هفیظو  يادا  رب  هوـالع  نم  ... 
 ... منک توعد  دشاب  رامعتسا  ربارب  رد  يوق  ههبج  کی  داجیا  يارب  ياهنیمز  هک  عیسو ، رایسب  يراکمه  کی  هب  ار  ایند  ناناملسم 

: دنیوگیم سپس  یناشاک  هَّللاتیآ 
دننادیمن دـناهتفاینرد و  ار  نآ  سیلگنا ، تلود  ًاصوصخ  يرامعتـسا ، لود  زونه  نم  هدـیقع  هب  هک  دـنراد  یعـضو  زورما  یمالـسا  للم  ... 

، یمالـسا کلامم  دحتم  ههبج  هدرک و  داجیا  يزورما  هتفـشآ  يایند  رد  ار  يدیدج  ِيدام  يونعم و  تردق  هچ  قرـش  للم  مایق  يرادـیب و 
هناگی
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40 ص :
. دیامن يریگولج  دنکیم ، دیدهت  لاوز  انف و  هب  ار  تیرشب  هک  مّوس ، گنج  شتآ  ندش  لعتشم  زا  ار  ایند  دناوتیم  هک  تسا  یلماع 

لاس جـنپ  هک  یعـضو  اب  زورما  عضو  نایم  هکلب  دراد ، توافت  شیپ  لاس  هد  لاس و  تسیب  اب  اهنت  هن  زورما  یمالـسا  کلامم  یمومع  عضو 
هطلـس ریز  رد  ناتـسودنه  ناتـسکاپ و  زور  نآ  تسا . توافتم  هزادـنایب  زین  دوب  رارقرب  یناهج  مود  گنج  نتفای  نایاپ  ماـگنه  ینعی  لـبق ؛

. تشاد ندرگ  هب  یبنجا  تراسا  ریجنز  يزنودنا  دشیم و  بوکدگل  اهیسیلگنا  هنارباج 
یلو درکیم . هدافتـسا  راشرـس  عبنم  نیا  زا  ناریا ، روشک  ّلک  هجدوب  زا  شیب  لاس  ره  هک  دوب  یبصاغ  تکرـش  تسد  رد  ناریا  تفن  عبانم 
هتفرگ ياج  هدنز  ردتقم  لود  فیدر  رد  ناتسکاپ  هتشارفارب و  ار  دوخ  يدازآ  مچرپ  تیعمج ، رفن (1) 12  نویلیم  داتفه  اب  يزنودنا  زورما 

. تسا
شقن ایند  زرابم  للم  مدـقم  فص  رد  زرابم  تلم  کی  ناونع  هب  ناریا  مان  هدـش و  جراـخ  یـسیلگنا  بصاـغ  تکرـش  تسد  زا  ناریا  تفن 

13 (2) تسا ». هتسب 

تسا . دارم  يزنودنا  زور  نآ  تیعمج  - . 1
ص 4  ش . 1331 ه . / 6 خروم 6 / تاعالطا ، همانزور  - . 2
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41 ص :
؟؟؟ تاقیم 43 ریوصت ص 60 
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42 ص :
: دنکیم هرباخم  هدج  هب  حرش  نیا  هب  یفارگلت  تقو ، ریزو  تسخن  قدصم ، دمحم  رتکد  هدج ، هب  یناشاک  هَّللاتیآ  دورو  زا  سپ 

هتاکرب تماد  یناشاک  هَّللاتیآ  ترضح 
. مراد اعد  سامتلا  رورـسم و  تسا  لصاح  بانج  نآ  يارب  نیملـسم  هرابرد  ریخ  ياـعد  هضیرف و  يادا  قیفوت  دراو و  یتمالـس  هب  هکنیا  زا 

14 (1)
قدصم دمحم  رتکد 

تاقیم رد  روضح  مدع 

دوب و هتفر  هدـج  هب  ناتـسبرع ، رد  ناریا  راـتخم  ریزو  ملعا ، رفظم  اـب  هارمه  رادرتفد ، ناونع  هب  ش . لاس 1330 ه . رد  هک  دـئار  رفعج  ياقآ 
: دنکیم وگزاب  نینچ  ار  دوخ  تادهاشم  تشاد ، روضح  هدج  رد  ش . لاس 1331 ه . رد  جح  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  ندمآ  ماگنه 

لاس 1331 رد  و  متفر . هدج  هب  دوب ، هدش  نییعت  يدوعس  ناتسبرع  رد  ناریا  راتخم  ریزو  تمس  هب  هک  ملعا ، رفظم  اب  نم  هامرهم 1330  رد  »
مـسارم ماـجنا  هکم و  رفـس  هب  میمـصت  دوب ، هتفاـین  روضح  سلجمرد  هاـگچیهو  هدـش  باـختنا  سلجم  تساـیر  هب  هک  یناـشاک ، هَّللاتیآ 

هب دوبن ، مهارف  هدج  هب  نارهت  زا  میقتسم  زاورپ  نوچو  تفرگجح 

ص 1 . ش ، 1331 ه . / 6 خروم 6 / تاعالطا  همانزور  - . 1
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43 ص :
. دندرک يوریپ  ناشیا  زا  رفن  نارازه  دوش و  يدوعس  ناتـسبرع  ِیهار  یّلحم ، يامیپاوه  اب  اجنآ  زا  ات  دش  نانبل  هیروس و  مزاع  یعمج  قافتا 

دنتشادن يدوعس  ناتسبرع  هب  رئاز  همه  نیا  ترفاسم  نیمأت  يارب  امیپاوه  یفاک  هزادنا  هب  نانبل ، هیروس و  یّلحم  ییامیپاوه  ياهتکرش  اما 
هب نانبل  هیروس و  رد  هدـنامرد  یناریا  نارئاز  نایم  رد  ییاز  تشحو  باهتلا  دـشیم ، کیدزن  تعرـس  هب  جـح  صوصخم  ياهزور  نوچ  و 

، دوب هدیچنرب  هقطنم  زا  ار  دوخ  ياههاگیاپ  همه  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  زونه  هک  یبرع ، ِریغ  یتلود  ِشترا  هرخألاب  ات  دوب  هدمآ  دوجو 
یناشاک و هَّللاتیآ  همه ، رب  مدـقم  هک  تشاذـگ  یناریا  نارئاز  رایتخا  رد  يربرفاسم  يامیپاوه  هدزاود  ناـگیار  روطهب  تفاتـش و  يراـی  هب 

رـضحم رد  تمدـخ  هقباس  مکح  هب  مدوب ، ناگدـننک  لابقتـسا  وزج  هدـج  هاگدورف  رد  هک  نم  دروآ و  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  ار  ناـهارمه 
. متفگ مدقم  ریخ  هدش و  امیپاوه  لخاد  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  هَّللاتیآ ،

هب دیفـس  گرزب  هلوح  ود  ینعی  مارحا  یجاح ، نآ  زا  هک  یطاقن  ینعی  جح - تیقاوم  یـضعب  غارـس  ندـش ، هدایپ  زا  سپ  یناشاک  هَّللاتیآ 
یماسا رکذ  رد  دـندوب ، یعامتجا  یـسایس و  ياـهتیلاعف  ریگرد  یتدـم  نوچ  ناـشیا  دـنتفرگ . دـنکیم - جـح  تین  دـچیپیم و  دوخ  رود 

يارب نم  دوب . یعیبط  مه  یلیخ  عقاو  رد  دندشیم و  هابتشا  راچد  طاقن ، نیا  ِسونأمان 
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يرسرس يرما  چیه  زا  یبهذم  لامعا  ماجنا  رد  هک  يراگزیهرپ  دهز و  هب  فورعم  لوا و  هجرد  ياملع  زا  ياهدع  هک  مداد  حیـضوت  ناشیا 
هرخألاب یناشاک  هَّللاتیآ  دنتـسب و  مارحا  دـندرک و  تین  هدـج  ناـمه  زا  یلیبدرا  سنوی  دیـس  اـقآ  هَّللاتیآ  موحرم  هلمج  زا  دـنرذگیمن ؛

15 (1) دندرک ». لمع  رارق  نیمه  زا  دندش و  دعاقتم 

هّکم هب  دورو 

: دیوگیم دوخ  تارطاخ  همادا  رد  يراگیس  یلع  دمحم  جاح  ياقآ 
زین هبعک  لخاد  هب  ار  ام  هدرک ، قرق  ار  مارحلادجسم  بش ، رخاوا  رد  دندوب . هداد  بیترت  ناشیا  دورو  يارب  یصاخ  تافیرـشت  زین  هکم  رد  »

. دنداد ناشن  ام  هب  ار  اجنآ  راثآ  دندرب و 
هب دـیهاوخب  تقو  ره  هک  دـنداد  عالطاام  هباهيدوعـس  دـش . عتمت  جـح  لامعا  تقو  هکنآ  اـت  میدـنام ، هکم  رد  عتمت  هرمع  لاـمعا  زا  سپ 

. تسا بترم  اجنآ  رد  عاضوا  میتسه و  هدامآ  ام  دیورب  تافرع 

هَّللاتیآ روتسد  هب  ام  هک  تشاد  راهظا  يراگیـس  ياقآ  هک  دنراد  هجوت  زیزع  ناگدنناوخ  ص 332 ، ، 7 رصاعم 6 - گنهرف  خیرات و  - . 1
میدش ! مرحم  هتسب و  مارحا  توریب  زا  تاقیم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  یناشاک 
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یتمیق و ياهشرف  نآ  رد  هک  دندوب  هدرک  اپ  هب  گرزب  رداچ  دـنچ  تافرع  رد  دـندوب و  هتـشاذگ  تمدخـشیپ  رفن  کی  ام  مادـک  ره  يارب 

. دندوب هتشاذگ  تالآ  تبرش 
. میدمآ انم  هب  نآ  زا  سپ  رعشم و  هب  سپس  میتفر  مه  هرمن  دجسم  هب  تافرع  رد  زور  نآ 

زین انم  زا  سپ  لامعا  میدـمآ و  هکم  هب  نآ  زا  سپ  هداد ، ماجنا  زین  ار  انم  لامعا  ام  دـنداد . صاصتخا  ام  هب  ار  یگرزب  نامتخاس  زین  انم  رد 
. دش مامت 

ادـتقا هدـمآ ، ناـشیا  زاـمن  هب  مه  اهیّنـس  درکیم و  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  مارحلادجـسم  رد  هکم ، رد  شتماـقا  تدـم  رد  یناـشاک  موحرم 
16 (1) دوب . اهنآ  مارتحا  دروم  تهج  ره  زا  یناشاک  موحرم  ًاعقاو  دندرکیم و 

ناتسبرع هاشداپ  اب  رادید  وغل 

هب هک  دشاب  هتشاد  يرادید  زین  ناتسبرع  هاشداپ  اب  هدوب  رارق  دش ، رشتنم  نامز  نآ  دیارج  رد  هک  يرابخا  ساسا  رب  یناشاک  هَّللاتیآ 

: مینکیم بلج   1331 / 6 خروم 25 / تاعالطا ، همانزور  شرازگ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  نخس ، نیا  دییأت  رد  - . 1
مانب هَّللاتیآ  ترضح  زا  دوشیم ، هدناوخ  دوعس  نبا  مان  هب  جح  مسارم  عورش  زا  لبق  ًالومعم  هلاس  همه  هک  ياهبطخ  رد  نابرق  دیع  زور  رد 

تسا . هدشیم  رکذ  هبطخ  رد  جاجحلا » دیس   » ناونع هب  قوراف  مان  هلاس  همه  هک  یتروص  رد  دش ، دای  جاجحلا » دیس  »
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دوخ یگدنیامن  هب  ار  يدابآتانق  سمش  یناشاک و  یفطصم  دیس  ياقآ  موحرم  ناشدنزرف  ناشیا  دریذپیمن و  تروص  رادید  نیا  یلیالد 

1331 / 6 خروم 25 / تاعالطا ، همانزور   17 (1) دننکیم . تاقالم  دوعس  ریما  اب  ناگدربمان  مازعا و  ناتـسبرع  دهعیلو  خاک  هب  رادید  يارب 
: دسیونیم هنیمز  نیا  رد 

، گرزب دجسم  رد  دیع  زور  دوب  رارق  هک  یمایپ  هب  عجار  نمـض  رد  دننک و  تاقالم  يدوعـس  تلود  دهعیلو  اب  هَّللاتیآ  هک  دوب  رارق  ادتبا  »
اب هَّللاتیآ  ترـضح  دش و  ضوع  میمـصت  نیا  هرواشم ، زا  سپ  ًادعب  یلو  دنروآ ، لمع  هب  هرکاذم  دـنیامن ، تئارق  نیملـسم  هیلک  ربارب  رد 

18 (2) دندش ». فرصنم  زین  مایپ  تئارق  زا  دندومنن و  تاقالم  دهعیلو 
: دسیونیم ربخ  نیا  لیمکت  رد  تاعالطا  همانزور 

فرط زا  یمایپ  هدومن ، تاقالم  يدوعس  دهعیلو  اب  يدابآتانق  سمش  یناشاک و  یفطصم  دیس  نایاقآ  ینعی  یناشاکهَّللاتیآ ؛ ناگدنیامن  »
. دندرک میلست  هیلاراشم  هب  ناشیا 

. تسا یبرع  ياهتلود  قافتا  داحتا و  هب  طوبرم  دش و  پاچ  تلود  نآ  ياههمانزور  رد  مایپ  نیا 
زا ياهشقن  ره  هک : تشاد  راهظا  مایپ  باوج  رد  دهعیلو 

ص 8  ش . 1331 ه . / 6 خروم 16 / تاعالطا ، همانزور  - . 1
ص 1  ، 1331 / 6 خروم 25 / تاعالطا  - . 2
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نآ زا  هک  تسا  یتلود  نیتسخن  يدوعـس  تلود  دوش ، هدیـشک  شیپ  برع  ياهروشک  قافتا  داّحتا و  رکف  يارجا  يارب  ناریا  تلود  فرط 

. درک دهاوخ  يوریپ 
هرونم هنیدم  تهج  نابیاس  کی  يانب  هب  طوبرم  نآ  نومـضم  هک  دندرک  لاسرا  دـهعیلو  يارب  هنیدـم  زا  زین  يرگید  مایپ  یناشاک  هَّللاتیآ 

19 (1) تسا ». هدیسرن  شباوج  زونه  هک  دوب  عیقب ) )

زیزعلادبع کلم  هب  یناشاک  هَّللاۀیآ  مایپ 

: دنتشاد لاسرا  ناتسبرع  تقو  هاشداپ  دوعسلآ  زیزعلادبع  کلم  هب  باطخ  هک  یناشاک  هَّللا  تیآ  مایپ  نتم 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِِهبْحَص َو  ِِهلآ  َو  ُهَدَْعب  َِّیبَن  ْنَم ال  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ُهَدْحَو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
دوعسلا لآ  زیزعلادبع  کلملا  ۀلالجلا  بحاص  ةرضح 

مّظعملا ۀیدوعسلا  ۀّیبرعلا  ۀکلمملا  کلم 
هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

يدوعـسلا بعـشلل  ءاعدلا  یلاعت و  هَّللا  رماوأ  ذیفنت  نیفیرـشلا و  نیمرحلا  ۀـمدخ  یف  قیفوتلا  رمعلا و  لوط  ۀمالـسلاب و  مکل  ءاعدـلا  دـعب  و 
. میظعلا اهلهاع  ّلظ  تحت  هینامأ  غولب  ةداعسلا و  هافرلاب و  میرکلا 

ص 5  ش ، 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا  همانزور  - . 1
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قاقشنإلا و یلإ  ّتدأ  ثیحب  مالسإلا  ضرخنت  لازت  توخن و ال  یتلا  ۀموعزملا  تافالتخالا  نیملـسملا و  لاحب  ملعأ  مکتلالج  ّنأ  ّکش  ال 

سانلا صرحأ  نمل  ۀیمالسإلا  دالبلا  نیب  هنّولتحت  يذلا  ّماهلا  زکرملا  مکحب  مالسإلا و  كولم  مظاعأ  نم  مکتفصب  مّکنا  ّکش  ۀقرفتلا و ال 
نیملـسملا و نأش  ءالعإ  یلاعت و  هَّللا  رماوأب  اًلمعو  حـلاصلا  فلـسلا  ةریـس  عم  ًایـشمت  ضغبلاو  فالتخالا  ّلحم  ّدولا  مهافتلا و  لالحإ  یلع 
، تاناتتفالا تافالتخالا و  سوباک  نم  ۀیمالـسإلا  دالبلا  ذاقنإل  ةدیحولا  ۀقیرطلا  و  ۀّیبهذلا . مهروصع  ةدـیجملا و  مهماّیأ  ةداعإ  یلإ  یعـسلا 

ّنأ ّظحلا  نسح  نم  و  روشقلا . نود  بابللا  ءاقبتـسا  عورفلا و  نود  لوصُألا  یلع  ۀظفاحملا  مهبهاذـم و  فالتخا  یلع  مهتملک  دـیحوت  یه 
یف فلتخت  اّهناف  ءیـش  یف  تفلتخا  نإو  داـعملا . نآرقلاـب و  ةداهـشلا و  یتملکب  دـقتعت  ًاـعیمج  لوصُـألا و  یف  ۀـقفّتم  ۀیمالـسإلا  فئاوطلا 

. نیدلا ةریظح  نم  داحلإلا  یلع  ثعبت  ساسألا و ال  ّسمت  یتلا ال  عورفلا 
ّنإ ۀّیقطنملا  ۀـّیلقعلا و  لئالدـلاب  مهل  ُتنهرب  نیتنـس و  لبق  ةرّونملا  ۀـنیدملا  ةرایزب  یفّرـشت  نیح  ءاهقفلا  ةاضقلا و  نم  ًاددـع  تثحاب  دـق  و 
ناک کلذ ، یلإ  ۀفاضإلاب  ءاحمسلا و  ۀعیرـشلا  ۀعمـسب  ّرـضت  لوصُألاب و  لالخإلا  یلإ  یهتنت  ةدحاو  ۀطقن  یف  ءاقبلا  عورفلا و  یلع  دومجلا 

نامز و ّلک  قفاوی  نید  یمالـسإلا  نیّدـلا  ّنأ  نیح  یف  ًانرق  رـشع  ۀـعبرأ  لبق  ام  یلإ  انرقهقت  ملاـعلا و  بکر  نع  اندـعبی  دومجلا  اذـه  لـثم 
قباسی ملاعلا و  ریاسی  نأ  بجیو  ناکم 
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یلع صرحلا  ظّفحتلا و  ّنأ  لاحلاو ، مهترخآل . اوشیعی  امک  مهایندـل  اوشیعی  نأ  نم  نوملـسملا  عیطتـسی  سأرلا و  خـماش  یقبی  یک  ناـمزلا 
حتفی لب  بسحف  ًاعفن  انب  دـجی  لوصُألا ال  یلإ  تافتلالا  نود  ّلکلا  یف  ّلکلا  یه  عورفلا  رابتعا  بابّللا و  نود  روشقلاب  کّسمتلاو  رهاوظلا 
ۀیمحف يربکلا و  ۀعاطلا  يرمعل  كانه  ًایجیردـت و  لوصُألا  یلع  یّتح  یـضقی  ناکرألا و  عزعزیف  ّودـعلا  اهنم  لخدـی  نیملـسملا  نیب  هرغث 

. یمظعلا نیملسملا  مالسإلا و 
ءادـعألا و نیرمعتـسملا  بلاخم  فالتخالا و  لالغأ  نم  مهذاقناو  نیملـسملا  ۀـمظع  یّنمتأ  مالـسإلاب و  ّزتعا  یناـحور  ملاـع  یتفـصب  ّینإ 

ۀمظع یلع  صرحأ  ضرألا و  راطقأ  ۀّفاک  یف  نیملـسملا  داّحتا  ءارو  یعـسأ  ۀّیـصخش - ةدـئاف  یلإ  تافتلالا  نود  ینیدـلا - بجاولا  مکحب 
میظعت هیناـبم و  مالـسإلا و  مئاـعد  دییـشتب  نوکّـسمتم  مکتلـالج  ّنا  ثـیح  و  نیملـسملا . رمأ  ّیلوـتی  نـمل  صلخأ  مهئاـمعز و  مهکوـلم و 

أّوـبتی نأ  میمـصلا  نم  ّدوأ  نیملـسملا و  موـمع  دـنع  مکتّیبوـبحم  مکماـقم و  ّومـس  مکّزع و  دـیزم  یف  یبـلق  فافـش  نم  بغرأ  هَّللارئاـعش 
ضعب دومج  ّنأ  نیح  یف  عیمجلا  ّنظ  نسح  دنع  اونوکت  نأو  مهبهاذم  فالتخا  یلع  ۀـماع  نیملـسملا  بولق  یف  ۀـقومرم  ۀـناکم  مکتلالج 

یف ةرثع  رجح  حبصی  یتّینمأ و  غولبل  لاجملا  حسفی  نیملسملا ال  ۀملک  عمجل  اهتایـضتقمو  ۀماعلا  ۀسایـسلا  یلإ  نوتفتلیال  نیّذلا  نم  ةاضقلا 
لئاسو ۀئیهت  ۀسّدقملا و  رایدلا  ۀمرح  ۀنایص  یلع  مکتلالج  صرح  ّنأب  فارتعالا  نم  انه  ّدبال  و  کلذ . لیهس 
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ّنکلو ءاعدلاب  ّفکألا  عفر  ءانثلاب و  نسلألا  جهلأ  دق  ماعلا ، اذـه  یف  جاّجحلا  یلع  بئارـضلا  ءاغلإ  امّیـس  مارحلا و ال  هَّللاتیب  راّوزل  ۀـحارلا 

. ۀثارت مهّیبن و  حیرضو  مالسإلاۀلبق  مارحلا  هَّللاتیب  سراح  نم  دیزملا  نوجری  نیملسملا 
عارـص ةایحلاو ، توملا  عارـص  وه  ۀیرامعتـسالا  لودلا  نیب  ۀملـسملا و  سنوت  رـصم و  ناریإ و  راطقأ  نیب  عارـصلا  ّنإ  ۀلالجلا - بحاص  ای 

. داحلإلا مالسإلا و  نیب  عارص  ًاریخأ  ۀّیداملا و  رفکلا و  رهاوظ  ۀّیهلإلا و  ۀینیدلا و  لوصُألا  عارص  لطابلا ، ّقحلا و 
لوقلاب و نیملـسملا  رزأ  ّدـشی  هدـنج و  رـصنی  هَّللانید و  دـّیؤی  نأ  هزکرم  بسحب  ّلـک  نیملـسملا  یلع  ینیعلا  ضرفلا  بجاولا و  نم  هیلعف 

مّدقتی نأ  مانألا  دّیس  دلوم  مالسإلا و  دهم  ةریزجلا  کلم  نم  عّقوتملاف  اذهیلع  و  مهترصن . نیملـسملا و  حالـص  هیلإ  هیحوی  ام  عبتی  لمعلا و 
یف راخفلا  بسکب  زوفی  نیدـهاجملا و  دوقی  تابقعلا و  لیزی  قافتالا و  داـّحتإلا و  یلإ  ةوعدـلا  ءاول  لـمحی  لـیبسلا و  اذـه  یف  هریغ  لـبق 

صلاخ لوسرلا و  هَّللادنع و  ًادی  کلذ  ذخأب  ۀملـسملا و  راطقألا  ۀـّفاک  نع  نیرمعتـسملا  بناجألا و  يدـیأ  عطق  ۀعیرـشلا و  نیدـلا و  ءایحإ 
. نینمؤملا

ّقح سخبنال  نأ  ماـقملا ، اذـه  یف  بساـنملا  نم  ةّرقوملا و  مکتموکحل  نیملـسملا  ۀـفاک  نم  مکتلـالج و  نم  لومأـملا  عّقوتملا و  وه  اذـه 
داّحتا تافالتخالا و  ذبن  یلإ  نیعادلا  نم  لجرلا  ّنأ  ذإ  نارهط  یف  مکتلالجل  ضّوفملا  ریزولا  ثوغ ، ةزمح  خیشلا  یلاعم 
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یف يدوعسلا  لهاعلا  لصی  مکتلالج و  ّبحل  نییناریإلا  بولق  حتفی  نأ  هیلاعم  عاطتسا  دق  و  فینحلا . نیدلا  لوصُأب  کسمتلا  نیملـسملا و 

هقّفوی ۀیدوعسلا و  ۀکلمملا  لاجر  نیب  هلاثمأ  نم  رثکی  نأ  یلاعت  هَّللا  اوعدن  ۀلـضافلا  ۀیمالـسإلا  هقالخأو  روکـشملا  هیعـسب  بولقلا  ءادیوس 
. مالسإلا ۀمدخ  یف 

مارتحا و نم  مکتلالج  وحن  هبتکأ  امل  ًارظن  نیملسملا و  ۀمظع  مالسإلا و  ّزع  ّالإ  اذه  یباتک  ءارو  نم  یّنمتأ  ال  ۀلالجلا - بحاص  ای  ًاماتخو -
نوؤش مکتیاعر  لوبقلاب و  یتلأسم  زوف  لمأتأ  تایـسارلا  اهنود  ۀـیلاع  ۀّـمهو  بئاـص  يأر  بقاـث و  رظن  نم  مکتلـالج  یف  دـهعأ  اـمل  ّدو و 

لیبس یف  حفاکت  یّتلا  ۀیمالـسإلا  راطقألا  ةدضاعم  هَّللاۀملک و  ءالعإ  یف  ّدجلا  دـعاس  نع  اورمثت  نأ  لبق و  يذ  نم  رثکأ  ۀـبطاق ، نیملـسملا 
نمألا سلجم  یلع  ۀضورعملا  سنوت  ۀیـضق  دییأت  امّیـسال  ةّرثؤم و  ۀلاعف  ةدـضاعم  اهـضایح  نع  دوذـت  ۀـیّرحلا و  لینل  لضانت  لالقتـسالا و 

. هیخأ نوع  یف  دبعلا  مادام  دبعلا  نوع  یف  هَّللا  و  قیقشلا . یمالسالا  رطقلا  کلذ  یف  ةرئاجلا  اسنرف  لامعأ  یلع  جاجتحالا  یلودلا و 
. دالبلا یلاها  ۀفاک  یلع  مارکلا و  مکل  اجنا  ّومسلا  باحصأ  یلع  هتاکرب و  هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

دئار رفعج  تاراهظا 

، یناشاک هَّللاتیآ  هب  دوخ  داهنشیپ  اب  هطبار  رد  دئار ، رفعج  ياقآ 
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: دسیونیم ناتسبرع  دهعیلو  اب  ناشیا  رادید  ماجنا  رب  ینبم 

ناهارمه هلمج  زا  دندوب ، هدش  باختنا  سلجم  تلاکو  هب  ود  ره  هک  يرگید  صخش  یناشاک و  هَّللاتیآ  دنزرف  یناشاک ، یفطـصم  دیـس  »
. مدوب مازتلا  رد  زاجح ، رد  هَّللاتیآ  تماقا  ِتدم  مامت  رد  ًابیرقت  مه  نم  دندوب و 

ییاریذـپ دنتـسه ، رفن  تسیب  زا  زواجتم  هک  ناتنارفـسمه  امـش و  زا  دـیتسه و  يدوعـس  تلود  یمـسر  نامهیم  امـش  متفگ  ناشیا  هب  يزور 
؟ دینک ندید  روشک  نیا  هاشداپ  زیزعلادبع  نبدوعس  کلم  زا  ینادردق  ناونعهب  دیرادن  یگدامآ  ایآ  دوشیم ، نایاش 

: تفگ یبرع  هب  داد و  ناکت  ار  شرس  یگشیمه ، تداع  هب  باوج ، رد  یناشاک ، مساقلاوبا  دیس  ياقآ  هَّللا  تیآ 
« نیملسملاِکلَم انأ  »

یلّصفم ًاتبسن  همان  ات  دنداد  روتسد  یلو  تفریمن . زاجح  هاش  رادید  هب  يداقتعا  نینچ  اب  یـسک  ًاعبط  متـسه و  نیملـسم  هاشداپ  نم  ینعی   ؛
رس و تهج  زین  ناناملسم و  داّحتا  یکیدزن و  يارب  نآ  رد  هک  دوش  هتشون  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  دوعـس  کلم  هب  باطخ  یبرع  نابز  هب 
ره ياهقرف  ره  ات  دوب  نابرق  دیع  هفرع و  ياهزور  نتـشاذگ  دازآ  هلمج  زا  دوب ؛ هدـیدرگ  ییاهداهنـشیپ  هرمع ، جـح و  روما  هب  نداد  ناماس 

. دیامن رازگرب  زور  نآ  رد  ار  جح  رظن  دروم  لامعا  تسا ، هدش  مّلسم  شیارب  یبهذم  رظن  زا  هک  اريزور 
هَّللاتیآ دوب و  هداتفا  فالتخا  نایّنُس  نایعیش و  نایم  هجحلايذ ، لاله  تیؤر  درومرد  لاس ، نآ  ردهک  تساهراشا  نایاش  و 
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. دنروآ اج  هب  ار  جح  لامعا  رترید  زور  کی  هک  دنهد  هزاجا  نایعیش  هب  يدوعس  تاماقم  دوب  لیام  یناشاک 

هعیـش و ناناملـسم  نیب  یگرزب  یگتـسد  ود  داجیا  همدقم  ار  نآ  اریز  دروخرب ؛ وا  هبهکلبتفریذپنار  داهنـشیپنیا  اهنت  هن  دوعـس  کلم  هتبلا 
- ملعارفظم ناریاریفـسو - یناشاکهَّللاتیآ  ياهرداچ  هب  سیلپ  زابرـس و  ياهدع  داد  روتـسد  تسنادیم و  جح  مسوم  رد  ینـس  ناناملـسم 

هناهب نیا  هبیناسک  رگا  رگید ، فرط  زا  دنوش و  هعیش  ناناملسم  فرط  زا  جح  مسارم  هناگادج  يرازگرب  عنام  فرط  کی  زا  ات  دنتـسرفب ،
. دنروآ لمع  هب  يریگولج  اهنآ  زا  دنیآرب ، نانآ  هب  زواجت  ددص  رد 

فالخرب هجحلايذ ، رهش  هام  لاله  تیؤر  توبث  رد  ینس  هعیـش و  فالتخا  تروص  رد  جح  مسارم  ود  ماجنا  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  توعد 
ناهاوخ تسا ، یـشنم  دازآ  رادمتـسایس و  یناحور  کی  هک  وا  دـندرکیم  رّوصت  اریز  دوب ؛ تنـس  لها  لفاحم  يدوعـس و  تاماقم  راـظتنا 

يوتف مق  فجن و  رد  گرزب  عجارم  اریز  تساخرب ؛ نایم  زا  اهدـعب  لکـشم  هکنیا  وگ  تسا . یعرف  لئاسم  لیبق  نیا  رد  شزاس  تشذـگ و 
. دننک يوریپ  يدوعس  تلود  میمصتزا  دیابجحمسارمنیعم  ياهزوروهجحلايذ  لاله  تیؤر  رد  هعیش  جاجح  هک  دنداد 

رد عیـشت  ناهج  ناماما  ياهربق  ندوب  هبارخ  نآ  دوب و  هتخادرپ  مه  يرگید  عوضوم  هب  يدوعـس ، هاشداپ  هب  دوخ  همان  رد  یناشاک  هَّللاتیآ 
عقاو رد  تفرگن . رارق  يدوعس  تاماقم  هجوت  دروم  مه  بلطم  نیا  هک  دوب ، اهنآ  عضو  هب  نداد  تروص  رس و  انب و  دیدجت  موزل  و  هنیدم » »
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عـضو هب  هک  ییانـشآ  اب  نم  دروآیم و  راب  هب  مه  سوکعم  هجیتن  هکلب  درادن ، رثا  اهنت  هن  بلاطم  نیا  ندرک  ناونع  هک  دوب  مولعم  شیپ  زا 

وا هتبلا   20 (1) درکن . یتافتلا  دوب  ياهدـند  کی  درم  هک  یناشاک  هَّللاتیآ  نکیل  مدوب ، هدرک  دزـشوگ  ار  اهینیبشیپ  نیا  متـشاد ، طـیحم 
. دنزب تسد  ییادص  رس و  رپ  مهم و  راکتبا  هب  هعیش  تیناحور  ملاع  رد  زین  دنک و  لمع  دوخ  یعرش  فیلکت  هب  تساوخیم 

. دوب هدش  دیکأت  مه  نیملسم  داّحتا  موزل  دننام  يرگید ؛ بلاطم  هب  دوعس ، کلم  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  همانرد 
تهج هک  مالسا ، ناهج  یبهذم  یسایس و  یملع و  زراب  ياهتیـصخش  ریاس  یناشاک و  هَّللاتیآ  نایم  ییانـشآ  هلیـسو  جح ، ِرفـس  نیا  رد 

دوخ دندرک . ندید  ناشیا  زا  اهروشک  ریاس  مهم  جاجح  زا  يرفن  دنچ  طقف  دـشن و  مهارف  دنتـشاد ، روضح  هکم  رد  جـح  مسارم  يرازگرب 
رد یـسایس  ياهنایرج  یخرب  زا  ندوب  رود  يارب  مه  دـیاش  دوب و  ناریا  یلخاد  لئاسم  هب  شهجوت  رثکا  ماگنه ، نآ  رد  یناـشاک  هَّللاتیآ 

رطاخ هب  دوب . هدرک  راومه  دوخ  رب  صوصخهب ، عقوم  نآرد  ار  جح  تقـشمرپ  رفـس  نیا  هک  دوب  ندش  هدولآ  يریگرد و  زا  زیهرپ  لخاد و 
دودح دوب و  هداعلاقوف  امرگ ، تّدش  تّدح و  لاس ، نآ  رد  هک  مراد 

نینچ یهقف ، ياههاگدـید  لئاسم و  زین  جاجحتیرثکا و  تساوخرد  رثا  رب  ناـشیا  هکلب  هدوبن ، حرطم  یگدـند  کـی  اـجنیا  رد  ًاـعطق  - . 1
دنک ». لمع  دوخ  یعرش  فیلکت  هب  تساوخیم  وا  هتبلا  : » دیوگیم هلصافالب  ناشیا  هکنیا  امک  تسا . هدیزگرب  ار  يرظن 
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رفن دـص  کی  دودـح  رد  زین  نایناریا  تافلت  دـندش و  كاله  یگدزامرگ  یگدز و  باتفآ  زا  فلتخم  ياهروشک  نایجاح  زا  رفن  رازه  ود 

یللملا نیب  حطـس  رد  ار  یتارکاذم  اهتاقالم و  دنناوتب  هک  دندوبن  یماقم  رد  دندوب ، هدـمآ  جـح  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  اب  هک  مه  یناسک  دوب .
ود ای  کی  يانثتـسا  هب  دنزیمن و  رود  اهعوضوم  لیبق  نیا  نوماریپ  ناشیاههشیدنا  اًلـصا  دنریگب و  هدـهع  هب  اًلقا  ای  دـننک  يربهر  یمالـسا 

. دندوب داوسیب  عالطا و  یب  یماع و  يداع و  يدارفا  هیقب  رفن ،
دراد عّقوت  هدـنناوخ  منادیم  نوچ  اما  دوب ، یناشاک  هَّللاتیآ  رـضحم  رد  همجرت  یجاـملید و  هنیمز  رد  تارطاـخلقن  هتبلا  هدنـسیون  ضرغ 
نیا زا  دوش ، هتفگ  تشاد  هدهع  هب  ناریا  یخیرات  عطقم  کی  رد  يرثؤم  شقن  هک  یناحور  ربهر  نیا  تیـصخش  هراب  رد  مه  ياهملک  دنچ 

: منکیم هراشاهنیمزنیارد  یتاکنهب  هاتوک ، یلیخ  ور 
زا ار  دوخ  يدرـسنوخ  تخابیمن و  ار  دوخ  كانمهـس ، عقاوم  رد  دیـسارهیمن و  رطخ  زا  دوب و  لدرپ  ریلد و  یناشاک ، هَّللاتیآ  ناورداـش 

دندیـسریم و نارهت  زا  یناسک  مه  رـس  تشپ  هک  دوب  کهلق  رد  ياهناـخرد  اـیوگ  میدوب و  هتـسشن  وا  دزن  مراد  رطاـخ  هب  دادیمن . تسد 
هامریت فورعم  ثداوح  نامه  نیا  دـندروآیم . یلم  ياروش  سلجم  نوماریپ  ار  اـهیمخز  ناگتـشک و  يزادـناریت و  دروخ و  دز و  راـبخا 

. دوب یلضفت » ریگناهج   » صاخشا زا  یکی  هک  تسه  مدای  هب  بوخ  دوب و   1331
تیاهن اب  ار  زیگناناجیه  ياهربخ  نیا  همه  یناشاک  هَّللاتیآ 
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طـسو زا  هنوگچ  درکیم  فیرعت  هک  یکی  هب  اًـلثم  تشادیمنرب ، تسد  یجنـس  هتکن  یخوش و  زا  دینـشیم و  ییاـنتعایب  یتح  شمارآ و 

: تفگ تسا  هدمآ  نوخ  شتآ و 
!؟ یتسین یشاک  دوشیم  مولعم 

تعاجـش فـال  هکیناـسک  هب  هراومه  دوـب ، ناـشاک  لـها  زا  هَّللاتیآ  دوـخ  دراد و  جاور  اهیـشاک  ییوـسرت  دروـم  رد  ییاـههتکن  نوـچ 
»!؟ یتسین یشاک  تسا  مولعم  : » تفگیم دندزیم ،

بلغا دیـشخبیم و  تجاح  نابحاص  هب  تشاد  هچنآو  دوب  زاب  لدوتسد  رایـسب  هکلب  دوبنلام ، نتخودنا  رکف  رد  اهنت  هن  یناشاک  هَّللاتیآ 
. دروآیم راب  يراکهدب 

اًلثم تخاسیم ؛ روسج  یهاگ  ار  ناـیفارطا  ناـکیدزن و  زا  یخرب  یعیبط ، عضاوت  نیا  دوب و  ّربکتیب  نتورف و  ًاـترطف  وا  ییاـمندوخ ، نودـب 
هب هدـننز  یهاگ  دـنت و  ياههمان  دومنیم ، هبتاکم  یبرع  هب  تشاد و  یطارفا  تالیامت  درکیم و  لیـصحت  اپورا  رد  هک  شیاـههون  زا  یکی 
لد هب  هنیک  دروآیمن و  وربا  هب  مخ  یناشاک  هَّللاتیآ  یلو  تفرگیم  دیدش  داقتنا  داب  هب  ار  وا  راتفر  تسایـس و  تشونیم و  شگرزبردـپ 

. دادیمن هار 
نیدب دروآیم و  لمع  هب  ار  کمک  رثکادح  درکیم ، هعجارم  وا  هب  هک  سکرههب  تبـسن  طرـشو ، دیق  نودـب  دـمآیمرب ، شتـسدزا  هچنآ 

مدـش و تافتلا  لومـشم  مه  نم  دوخ  تشاد . هجیتن  رتمک  نیعم ، دراوم  رد  زج  هک  دوب  هدـش  ردـقنآ  یناشاک  هَّللاتیآ  ياههیـصوت  تهج 
طخ اب  ياهمان 
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تامولعم یضعب  هب  یبرع و  نابز  هب  ماییانشآ  زا  نم و  هداوناخ و  زا  نآ ، رد  دنتشون و  تقو  هجراخ  روماریزو  یمظاک » رقاب  دیس   » هب دوخ 

هماـن نیا  دـشاب . ظوفحم  هجراـخ  ترازو  یناـگیابرد  منکیم  رکف  هک  دـندرک  داـی  یکین  هب  برع  مالـسا و  ناـهج  هب  طوـبرم  ثحاـبم  و 
21 (1) مربب . یناشاک  هَّللاتیآ  تمدخ  هب  ار  نانآ  هک  دنهاوخب  نم  زا  هناخترازو  نآ  تارادا  ياسؤر  زا  یخرب  هک  دش  بجوم 

یمرزآ ياقآ  شرازگ 

موحرم رفس  زا  یطوسبم  شرازگ  هرامش 709 ، دنس  رد   1331 / 7 خیرات 22 / رد  زین  هدـج  رد  ناریا  ترافـس  رادراک  یمرزآ  مظاک  ياقآ 
: مینکیم بلج  نآ ، حورشم  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  هک  تسا  هدرک  هرباخم  نارهت  هب  یناشاک  هَّللاتیآ 

ضورعم زاـجح »  » هب یناـشاک » هَّللاتیآ  ترـضح   » ترفاـسم هب  عـجار   1331 / 5 خّروـم 31 / هرامـش 551  هناـمرحم  شرازگ  بـیقعت  رد 
: درادیم

لباقم رد  دوب ، هدشن  نیعم  روبزم  دعوم  هدج ،»  » هب ناشدورو  یعطق  تعاس  زور و  نییعت  هب  عجار  ترافـس ، ررکم  ياضاقت  دوجو  اب  نوچ 
راهظا ناشیا  لابقتـسا  رد  تکرـش  هب  يدایز  هقـالع  هک  یلحم - ناـیعا  هوجو و  اـملع و  یمالـسا و  لود  یـسایس  ناگدـنیامن  ياهشـسرپ 
اذل دندوب ، تحاران  نارگن و  یعالطایب ، نیاهجیتنرد  مه  ترافس  ياضعا  دوخ  دهدب ، ینشور  خساپ  تسناوتیمن  ترافس  دنتشادیم -

ات 335  ص 332  ج 6 و 7 ، رصاعم ، گنهرف  خیرات و  هلجم  - . 1
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رضحتسم ار  ترافس  هَّللاتیآ » ترضح   » لماح يامیپاوه  دورو  تعاس  زا  راضحتـسا  درجم  هب  هک  دش  اضاقت  يدوعـس » تاماقم   » زا راچان 

. دنراد
هدنام مولعمان  نانچمه  هرایط  دورو  تعاس  یلو  دـندوب  هتـشاد  راعـشا  ار  ناشیا  دورو  زور  هجراخ ، روما  ترازو  هرامش 588  فارگلتیط 

زا دوب ) هجح  يذ  متفه  لـحم ، باـسح  هب  هک  ( ) 1331  ) رویرهش مجنپ  هبنشراهچ ، زور  حبـص   8 تعاس 45 / زا  لـبق  یمک  هکنیا  اـت  دوب ،
، حبص  9 ًاـبیرقت 30 / ینعی  دـعب ؛ تعاـس  عـبر  هس  دودـح  رد  هک  دـش  هداد  عـالطا  ترافـس  هب  يدوعـس » ییاـمیپاوه  هاـگنب  سییر   » فرط

. دیسر دهاوخ  هدج »  » هب ناشناهارمه  و  یناشاک » هَّللاتیآ  ترضح   » لماح يامیپاوه 
هب دوخ  هداد و  عالطا  دندوب ، هدومن  ناشیا  لابقتسا  رد  تکرش  هب  هقالع  راهظا  هک  یـصاخشا  یمالـسا و  لود  یـسایس  ناگدنیامن  هب  ًاروف 

. میتفر هاگدورف 
. دندش رضاح  هاگدورف  رد  یلحم  نایعا  زا  ياهدع  یمالسا و  لود  ناگدنیامن  رثکا  تعاس  عبر  هس  نیا  فرظ  رد 

ینابرهش و سییر  جح و  روما  هرادا  ّلک  سییر  هدج و  رادنامرف  هجراخ و  روما  ترازو  نواعم  هب  مه ، يدوعـس  ییامیپاوه  هاگنب  فرط  زا 
22 (1) دندوب . رضاح  همه  دوب و  هدش  غالبا  ربخ  نیا  هدج ، هاگدورف  كرمگ  سییر  رادرهش و 

: دسیونیم هدج  زا  برع  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 4  ، 1331 / 6 خروم 6 / تاعالطا  همانزور  - . 1
هکنآ ظاـحل  زا  دـمآ ، لـمع  هب  ناریا  یلم  ياروش  سلجم  سییر  ینید و  ربـهر  یناـشاک  هَّللاتیآ  زا  يدوعـس  تلود  ماـن  هب  هک  یلابقتـسا 

: دیازفایم سپس  دوب . هقباسیب  ریظنیب و  دنتشاد  تکرش  نآ  رد  یمالسا  فلتخم  کلامم  جاجح  مدرم و  تلود و 
هَّللاتیآ و نایم  زاجحرد  هکیتارکاذم  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  هکم ، هب  یناشاک  هَّللاتیآ  ترفاسم  هک  دـننکیم  هدـیقع  راهظا  علّطم  لفاحم 

زئاح یمالسا  للم  نایم  يراکمه  طابترا و  ياههتشر  میکحت  يونعم و  ظاحل  زا  تفرگ ، دهاوخ  تروص  یمالـساکلامم  هتـسجرب  لاجر 
دوب . دهاوخ  ناوارف  تیمها 

یمرزآ ياقآ  www.Ghaemiyeh.comشرازگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :
، دومن تیادـه  روبزم  يامیپاوه  کیدزن  ات  ار  نیلبقتـسم  ییامیپاوه ، هاگنب  سییر  دیـسر . توریب  زا  ییاـمیپاوه  هک   9 تعاس 30 / رـس  رد 

امیپاوه رانک  ات  دوب - هدـش  باـختنا  یکورک (1) 23  ياـهلیبموتا  زا  هک  مه - ار  ناـهارمه  هَّللاتیآ و  ترـضح  صوصخم  ياـهلیبموتا 
كورک ریخ و  ای  دنتـسه  مِرُحم  هلمظعم  اـیآ  دـننادب  هکنیا  يارب  دنـشاب و  هتـشادن  ار  باـتفآ  رد  نتفر  هار  هداـیپ  تمحز  هک  دـندوب  هدروآ 
امیپاوه نآ  رد  اًلـصا  ناشیا  دش  مولعم  دیدرگ ؛ مالعتـسا  ناشیا  ندوب  مرحم  هب  عجار  هرایط ، نیرفاسم  زا  هن ، ای  دوش  هتـشادرب  دـیاب  لیبموتا 

رد يدعب  هراّیط  لوصو  راظتنا  هب  یتدـم  دـیدرگبّجعتم و  تخـس  دشرـضحتسم  نایرجزا  يدوعـسییامیپاوه  هاگنب  سیئر  نوچ  دنتـسین !
یتدم ولقتنم )  ) ییامیپاوه هاگنب  سییر  قاتا  هب  نیلبقتسم  دنتسین  مه  يدعب  هراّیط  رد  هک  دندرک  ادیپ  عطق  هک  نیمه  میداتـسیا و  هاگدورف 

نیرومأمهک دندشلطعم  اجنآ  رد  مه 

دوشیم . زاب  نآ  فقس  زاین  عقوم  رد  هک  يراد  فقس  ياهلیبموتا  - . 1
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. دننکقیقحت مالعتسا و  توریب »  » زا باب  نیا  رد  هاگدورف  میسیب 

یضعب دنتفر و  هتساوخ و  ترذعم  یتلود - یمسر  لاجر  يانثتسا  هب  نیلبقتـسم - رثکا  دیـسرن ، یعطق  خساپ  زونه  نوچ  رهظ  بیرق  هرخألاب 
هداد عالطا  اهنآ  هب  دیدرگ  نّیعم  هَّللاتیآ  ترضح  دورو  دعوم  تقو  ره  دندرک ، اضاقت  ًاّرصم  رصم - قارع و  نارادراک  هلمج  زا  اهنآ - زا 

. دوش
ترـضح  » لماح هرایط  دورو  تعاس  زا  يدوعـس » تلود   » روما يایلوا  نوچ  دش ، مولعم  دمآ و  لمع  هب  ییوجزاب  مهافت  ءوس  نیا  هب  عجار 

توریب زا  هک  جاجح  لماح  ياههراّیط  میـسیب  نیرومأـم  زا  یپ  رد  یپ  هاـگدورف  میـسیب  نیرومأـم  دنتـشادن ، یحیحـص  عـالطا  هَّللاتیآ »
تیمها هجوتم  هکنیا  نودب  ییاکیرمآ ، یماظن  ياهامیپاوه  زا  یکی  میـسیب  نیرومأم  زا  یکی  دندرکیم  مالعتـسا  باب  نیا  رد  دـندمآیم 

. دوب هدش  یتیبرتیب  نیا  بجوم  هداد و  تبثم  باوج  هدج » هاگدورف   » میسیب رومأم  شسرپ  لباقم  رد  دشاب ، بلطم 
هاـگنب سییر  دـناهدرکن و  تکرح  توریب »  » زا زونه  هَّللاتیآ » ترـضح   » هک دـش  موـلعم  عـطق  روـطهب  رهظ  زا  دـعب  ود  تعاـس  دودـح  رد 

: تفگ يدوعس  ییامیپاوه 
درجم هب  دش  رارق  و  داتسرف » میهاوخ  ناشیارب  صوصخم ، يدوعـس  هراّیط  دنیایب ، ییاکیرمآ  یماظن  يامیپاوه  اب  دناهتـساوخن  ناشیا  نوچ  »

. دنراد رضحتسم  ار  ترافس  امیپاوه ، دورو  تعاس  زا  راضحتسا 
هجراخ و ترازو  نواعم  میتفر . هاگدورف  هب  هرابود  دش ، دهاوخ  دراو  هراّیط  دعب ، تعاس  مین  دودح  هک  دنداد  عالطا  بورغ  کیدزن 
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هب دش و  هداد  عالطا  زین  ناشیا  هب  ینفلت  قارع ، رـصم و  نارادراک  دیکا  ياضاقت  هب  انب  دندوب ، رـضاح  یمـسر  لاجر  ریاس  هدج و  رادنامرف 

. دندمآ هاگدورف 
فافک مدـع  تقو و  قیـض  هب  رظن  اکیرمآ  تلود  هک  یئاـکیرمآ ، ربزابرـس  ياـهامیپاوه  زا  یکی  اـب  بورغ ، زا  دـعب  تعاـس  کـی  ًاـبیرقت 

هب یلو  دمآ . لمع  هب  یمـسر  لابقتـسا  مسارم  دندش و  دراو  دوب ، هداد  صاصتخا  هدج  هب  جاجح  ندروآ  يارب  ار  اهنآ  دوجوم ، ياههراّیط 
تلود هیور  هب  تبـسن  هَّللاتیآ  ترـضح  دورو  تعاس  زا  دندوبن و  دنـشاب  رـضاح  لابقتـسا  رد  تفریم  راظتنا  هک  ياهدـع  روکذـم ، تلع 

، دـنیامن داریا  تافرع  رد  دنتـساوخیم  هک  ياهباطخ  هب  عجار  تلود  روما  يایلوا  هک  صوصخ  هب  دـندش ، نیبدـب  ناشیا  هب  تبـسن  يدوعس 
(. ترافس نیا   31 / 6 خروم 2 / هرامش 97  فارگلت  عوضوم   ) دندوب هدرک  تفلاخم  ضارتعا و 

شیتـفت نودـب  ار  ناـشناهارمه  ناـشیا و  هیثاـثا  دـندوب و  هدروآ  هراـّیط  ياـپ  اـت  ناـهارمه  هلمظعم و  ياـهنادهماج  لـمح  يارب  ینویماـک 
نواعم یتدـم  دـنتفر و  اجنآ  هب  زین  ناشدوخ  دـندرب . دوب  هدـش  هداد  صاصتخا  ناشیا  تحارتسا  يارب  هک  ياهناخ  هب  هاگدورف  زا  یکرمگ ،

. دنوش فرشم  هکم »  » هب عّتمت  هرمع  يارب  ماش  فرص  زا  سپ  دش  رارق  دندوب و  اجنآ  هدج  رادنامرف  هجراخ و  روما  ترازو 
املع و ناگرزب  یمالسا و  لود  جح  يارمأ  ارمأ و  لیبق  زا  تلود ؛ نانامهیم  جاجح و  نیمرتحم  هک  تسا  نیا  اجنآ  رد  موسرم  نوچ 
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ندوبن تروص  رد  ای  کلم  ندـید  هب  تسخن  دورو ، زا  سپ  ناشیا ، ریاظن  رـصم و  اـی  نیطـسلف  مظعا  یتفم  رهزا ، خیـش  لاـثما  نویناـحور ،

هک داد  عالطا  ناشیا  هب  ترافس  هلیـسو  هب  هدج  رادنامرف  اذل  دنوریم  دهعیلو  دوعـس ، ریما  ناشیا  هدنیامن  ندید  هب  لاسما - دننام  ناشیا -
زا انم »  » رد ریما  ّرقم  رد  زور  نآ  رصع  ای  هکم ، یتنطلس  خاک  رد  هجحيذ  متـشه  زور  حبـص  تسا  نکمم  دنـشاب  ریما  تاقالم  هب  لیام  رگا 

. دنیامن ندید  ناشیا 
نیع رد  دنتـشادن و  یتسرد  تاعالطا  لحم  تاداع  مسر و  زا  دـنیایب و  ناشنامهیم  ندـید  هب  اًلبق  ریما  دنتـشاد  راظتنا  هک  هَّللاتیآ  ترـضح 
لمع نیا  زا  دـندوب ، یـضاران  لابقتـسا  تابیترت  یگداس  هباطخ و  داریا  زا  ناشیا  عنم  هب  عجار  يدوعـس ، تلود  روما  ياـیلوا  هیور  زا  لاـح 

یـضتقم وحن  هب  اذل  دیـسرن . ياهجیتن  هب  باب  نیا  رد  ملعا  ياقآ  بانج  یعاسم  دندرک و  يراددوخ  ریما  تاقالم  زا  دندش و  ردکم  تخس 
. دوش لوکوم  يرگید  هدعو  هب  ناشیا  ریما و  تاقالم  تقو  نییعت  تسا  رتهب  دش  هدنامهف  هّدج  رادنامرف  هب 

شیاـسآ لـیاسو  هیهت  طـقف  يدوعـس  تلود  ِروما  ياـیلوا  ریما و  روظنم  تسا و  يراـیتخا  تاـقالم  نیا  دومن : راـهظا  باوـج  رد  رادـنامرف 
روما يایلوا  راـتفر  تشاذـگ و  یقاـب  یتارثا  یلوا ، دروخرب  نیا  دـندوب و  یـضاران  دـمآ  شیپ  نیا  زا  نیفرط  یلو  تسا . هَّللاتیآ  ترـضح 

. دشیم ینیبشیپ  هک  دوب  نآ  زا  رتدرس  يردق  نآ  زا  دعب  ناشیا ، هب  تبسن  يدوعس 
مارتحا و لیلجت و  رد  هجو  چیه  هب  هک  تفگ  ناوتیم  کلذعم 
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ناشیا لابقتسا  هک  تفگ  دوشیم  عطق  روطهب  دمآیمن ، شیپ  مهافت  ءوس  نیا  رگا  دشن و  راذگورف  ناشیا  ییاریذپ  شیاسآ و  لیاسو  هیهت 

. دوب ریظنیب 
هارمه یّلحم  نابز  لاجر و  هب  انـشآ  عاضوا و  هب  دراو  یـصخش  دوب  مزال  نوچ  دندش و  هکم  رفـس  هدامآ  هرمع ، يارب  ماش  فرـص  زا  سپ 

. متفر هکم  هب  ناشتیعم  رد  هدنب  دشاب ، ناشیا 
ناشرایتخا رد  نیمدختـسم  نانابـساپ و  هیثاثا و  اهنادهماج و  يارب  نویماک  ود  ناهارمه و  هَّللاتیآ و  ترـضح  يارب  يراوس  لیبموتا  جـنپ 

راهچ دهعیلو و  دوعـس  ریما  صوصخم  ياهتمدخـشیپ  زا  یکی  یناورـس و  هجرد  هب  هّدج  ینابرهـش  نارـسفا  زا  یکی  دوب . هدـش  هتـشاذگ 
. دندوب هداد  صاصتخا  تافرع  انم و  هّکم و  رد  ناشیا  ییاریذپ  يارب  زپشآ  ود  رکون و  تمدخشیپ و  هدزاود  رادنامهیم و  کی  نابساپ و 

دـشیم و زاب  دجـسم  هب  نآ  ياههرجنپ  دوب و  مرح  هب  لصتم  اًلماک  اهنآ  زا  یکی  هک   ) مرح یکیدزن  رد  لـّلجم  گرزب و  هناـخ  ود  هکم  رد 
نامهیم جاجح  نیمرتحم  زا  یکی  يارب  دشیم  هک  دوب  ياهناخ  نیرتهب  ًاعطق  تشادن و  مه  نابایخ  زا  روبع  هب  یجایتحا  مرح  هب  دورو  يارب 
دشیم هدافتسا  زپ  تخپ و  يارب  طقف  یمّود  هناخ  نآ  دندرک و  هدافتسا  نآ  زا  طقف  هک  دوب  هدش  هتشاذگ  ناشرایتخا  رد  دوش ) هیهت  تلود 

(. دوب يرصم  ریل  رازه  ود  ًابیرقت  ینعی  يدوعس ؛ لایر  دودح 16000  جح  مایا  يارب  طقف  هناخ  ود  نیا  زا  کیره  هیارک  )
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تحارتسا يارب  مزال  نیمدختـسم  هناخرادـبآ و  هناخزپشآ و  مزاول  ماـمت  اـب  شورفم  همیخ  نیدـنچ  مه  تاـفرع  رد  فقوت  زور  کـی  يارب 

. دوب هدش  هدامآ  ناشیا 
هداد صاـصتخا  ناـشتماقا  يارب  دوب  عقاو  یطـسو  هرمج  یکیدزن  رد  هک  ار  اـههناخ  نیرتتیعقوم  شوخ  نیرتمهم و  زا  یکی  مه  اـنم »  » رد

رد اهناطیـش ) هب  هزیرگنـس  نتخادنا   ) رامج یمر  يارب  هک  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  ناشیا  یتحار  ًاصوصخم  هناخ ، نیا  رایتخا  رد  دـندوب و 
. دنشاب هتشادن  یتمحز  دیدش  يامرگ  ماحدزا و  نآ 

ناشیا تظافح  يارب  نابساپ  ياهدع  ینابرهش و  رسفا  ود  دوب ، ناشرایتخا  رد  مزال  نیمدختـسم  ییاریذپ و  لیاسو  مامت  مه  زور  هس  نیا  رد 
. دندرکیم زاب  ناشيارب  ار  هار  دنتفرگیم و  ار  ناشیا  فارطا  رامج ، یمر  یعس و  فاوط و  عقوم  رد  هک  دندوب  ناشهارمه 

تحاران تخـس  جاجح  دـمآ ، شیپ  زاجح  ناریا و  میوقت  نیب  فالتخا  زور  ود  لـاله  تیؤر  فـالتخا  هجیتن  رد  هک  هجحيذ  متـشه  زور 
ناشیا هرخألاب  دـندرکیم و  هعجارم  هَّللاتیآ  ترـضح  هب  هفرع ، رد  دـعب  زور  يرارطـضا  فوقو  لاکـشا و  نیا  لـح  يارب  دـندوب و  هدـش 

ًاعطق هک  مداد  رکذت  متشاد ، هک  یقباوس  هب  رظن  هکنیا  دوجو  اب  دنیامن و  هرکاذم  يدوعس  تلود  روما  يایلوا  اب  باب  نیا  رد  دندش  مّمـصم 
هلمظعم هک  دوب  رارق  نیا  هب  مه  نایرج  مدرک ، ارجا  ار  ناشروتـسد  راچان  ناشیا ، رارـصا  هجیتن  رد  تسین ، ياهدیاف  دیفم  باب  نیا  رد  مادقا 

تاماقم هب  ارم  ماغیپ  مهاوخیم  دندومرف : هدنب  هب  زور  نآ  رهظ  زا  لبق 
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هقباس هدـنب  اب  هک  ار  لصیف  ریما  رتفد  سییر  نامیلـسلا » میهاربا  خیـش   » تسخن هدـنب  دـنداد .) حرـش  ار  دوخ  ماغیپ  و   ) یناـسرب اـجنیا  یّلحم 

هک مداد  رّکذت  وا  هب  هتشاذگ ، نایم  رد  ًاتحارص  ار  عوضوم  نیبامیف  دوجوم  قباوس  طباور و  هب  رظن  هدومن و  تاقالم  دراد ، يدتمم  ِیتسود 
تـسا زور  ود  فالتخا  هک  الاح  یلو  دوب  لوبق  لباق  قفا  فالتخا  لیلد  اذـل  دوب ، زور  کی  زاجح  ناریا و  ياهمیوقت  نیب  هلاس  ره  تواـفت 

زاجح رد  لاله  تیؤر  یموجن  رظن  هطقن  زا  هچ  دناهدرک ؛ هابتشا  ًاعطق  امش  لاسما  دوهش  هک  میوگب  ًاتحارص  دیاب  هدش و  لکـشم  ام  رب  راک 
ناکما هجوچیه  هب  رصم  رد  نآ  تیؤر  دعوم  زا  لبق  یلو  دراد ، ناکما  ناریا  رد  نآ  تیؤر  زا  لبق  تسا ) عقاو  رصم  قرشم  رد  هک   ) دجن و 

زج دـناهدرک و  هابتـشا  اهنآ  تفگ  ناوتیمن  دـیآیم ، لمع  هب  باـب  نیا  رد  هک  یتقد  و  رـصم »  » رد ناولح »  » هناخدـصر ندوب  اـب  درادـن و 
! دناهتفر اطخ  هب  یمالسا  ياهروشک  مامت  يدوعس ، یبرع  روشک 

روطنامه دناسرب و  تسا  ياهدیمهف  نشور و  صخـش  هک  لصیف  ریما  هب  یـضتقم  وحن  هب  ار  نایرج  متـساوخ  ناشیا  زا  همدـقم ، نیا  زا  سپ 
رد دعب  زور  هک  ياهدـع  ضّرعتم  محازم و  ینابرهـش  نیرومأم  دـنهد  روتـسد  دـنک  اضاقت  ناشیا  زا  هنامرحم  دـندوب ، هتـساوخ  هَّللاتیآ  هک 

. دنوشن دنوریم ، رعشم  هب  دعب  بش  دننامیم و  تافرع 
: دومن راهظا  دوب ، هدیقع  مه  هدنب  اب  ًانطاب  هکنیا  اب  هدربمان 

. تسین ياهراچ  نیکمت  زج  هیعرش  همکحم  مکح  لباقم  رد  تسا و  رثا  یب  اجنیا  رد  یضایر  یموجن و  ياهلالدتسا 
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. دوش هرکاذم  دوعس  ریما  اب  باب  نیا  رد  تسا  رتهب  دنکب . دناوتیمن  يراک  دوعس ، ریما  ندوب  اب  مه  لصیف  ریما 

ساـسح عوضوم  نیا  رد  هلخادـم  زا  هکنیا  يارب  لـصیف  ریما  رتـفد  سییر  درادـن و  يرثا  مه  دوعـس  ریما  اـب  هرکاذـم  هک  دوب  مولعم  هچرگا 
زا تاقالم  تقو  نتفرگ  يارب  دنتشاد ، رارـصا  هَّللاتیآ  ترـضح  باب  نیا  رد  نوچ  تسا . هدرک  هلاوح  دوعـس  ریما  هب  ار  هدنب  دوش ، تحار 

. دوب راهن  فرص  لوغشم  دوعس  ریما  هک  مدیسر  اجنآ  یتقو  متفر و  دهعیلو  خاک  هب  دوعس  ریما  صوصخم  یشنم 
یفرعم وا  هب  یـضتقم  وحن  هب  ار  دوخ  اذل  دوبن ؛ دایز  تسا ، هدش  تسپ  نیا  رادهدهع  ًاریخا  هک  دوعـس  ریما  صوصخم  یـشنم  اب  هدنب  قباوس 
مالسا ملاع  رد  یناشاک  هَّللاتیآ  ترضح  زاتمم  تیعقوم  رکذ  اب  مدرک و  ناشن  رطاخ  يدوعس  یبرع  روشک  هب  ار  ماهقالع  قباوس و  هدومن ،

: متفگ هدومن ، نایب  یضتقم  وحن  هب  ار  نایرج  ناناملسم ، ریاس  نایناریا و  نایم  رد  نآ  رثا  نسح  وا و  تیاضر  بلج  موزل  و 
يارب هک  تسا  نیا  ناـشیاضاقت  اـهنت  هکلب  دـنهدب ، ناـیناریا  هب  صوـصخم  فوـقو  هزاـجا  هک  تسین  نـیا  هَّللاتـیآ  ترـضح  تساوـخرد 
دنورب رعشم  هب  هبنشکی  بش  تافرع و  هب  هبنش  زور  دنهاوخیم  يرارطضا  فوقو  يارب  دنیامن و  طایتحا  هب  لمع  دنهاوخیم  هک  یصاخشا 
مدومن ناشن  رطاخ  ًاصوصخم  دنیامن و  یشوپمشچ  ضامغا و  صاخـشا  لیبق  نیا  هب  تبـسن  ینابرهـش  نیرومأم  ینعی  دننکن ؛ يریگتخس 

نایناریا و هب  تبسن  ییانثتسا  هلماعم  تروص  لمع  نیا  هک 
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. تفرگ دهاوخن  دوخ  هب  ار  اهنآ  يارب  صوصخم  فوقو  اب  تقفاوم 

: تفگ هَّللاتیآ  ترضح  هب  دهعیلو  مالس  مارتحا و  بتارم  غالبا  اب  باوجرد  دیناسر و  دوعس  ریما  ضرع  هب  ار  نایرج  هدربمان 
نآ ماجنا  نوچ  دـسریم ، رظن  هب  دعبتـسم  دـیعب و  دنامالـسا  تدـحو  ناورـشیپ  تاعد و  زا  هک  ناـشیا  زا  ییاـضاقت  نینچ  دـیوگیم : ریما 

. دش دهاوخ  نیملسم  هقرفت  ّتتشت و  بجوم 
اهروشک نآ  هیعرش  مکاحم  ماکحا  اب  ناشیاهروشک و  میوقت  اب  تافرع  فوقو  زور  هب  عجار  هیعرش  همکحم  مکح  هکنیا  اب  نیملـسم  ریاس 

فوـقو تاـفرع  رد  هعمج  زور  فـلتخم ، دـالب  زا  ناملـسم  رازه  دودـح 400  دـنیامنیم و  نیکمت  لـحم  یـضاق  مکح  هب  دراد ، فـالتخا 
هقرفت بابـسا  تسا ، لمع  نیا  ینمـض  هزاجا  هلزنم  هب  هک  دـعب ، زور  فوقو  رد  رفن  رازه  هس  دودـح  ياهدـع  هب  تبـسن  ضامغا  دـننکیم ،

ترـضح زا  ًادیکا  و  دـیامن . تقفاوم  يرما  نینچ  اب  دـناوتیمن  هجوچیه  هب  تسا ، یمالـسا  تلود  هک  يدوعـس  تلود  دوشیم و  نیملـسم 
تافرع رد  نیریاس  هک  يزور  نامه  رد  دـنوشن و  جراخ  نیملـسم  ریاس  عامجا  زا  دـنهد  روتـسد  نایناریا  هب  هک  دـنیامنیم  اضاقت  هَّللاتیآ 

. دننک فوقو  دنیامنیم  فوقو 
هب هبنـش  زور  دـننک و  مایق  نیملـسم  عامجا  فالخرب  هک  یناـسک  هب  تبـسن  روما  ياـیلوا  هک  دـنداد  رکذـت  نینچ  ریما  لوق  زا  همتاـخ  رد  و 

. درک دنهاوخ  لامعا  ار  تّدش  تیاهن  دنور ، مارحلارعشم  هب  هبنشکی  بش  ای  تافرع 
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، املع نایاقآ  زا  یکی  روبزم ، ماغیپ  غالبا  هدنب و  تشگزاب  زا  لبق  ینعی  انثا ؛ نیا  رد  مدـناسر ، هَّللاتیآ  ترـضح  ضرع  هب  ار  روبزم  باوج 
ره تسا و  تیوک  یلاها  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  نایعیـش  زا  رفن  ود  هک  دندومن  راهظا  هدمآ و  هَّللاتیآ  ترـضح  تاقالم  هب  مولعلارحب ، مان  هب 
هک دنداد  تداهش  مه  يدابآ  تانق  سمش  ياقآ  دناهداد . دادرم  هعمج 31  بش  رد  لاله  تیؤر  هب  تداهش  دناناشیا ، نانیمطا  دروم  ود ،
مه هَّللاتیآ  داماد  یجان  سابع  ياقآ  دناهدید ، ار  هام  یتمحز  چیه  نودب  دندمآیم  نارهت  هب  ناریمش  زا  هک  یعقوم  رد  روبزم  هعمج  بش 

لاله تیور  هَّللاتیآ  ترضح  دزن  تاداهـش ، نیا  عومجم  زا  دومن و  دییأت  ار  تداهـش  نیا  هدوب  يدابآتانق  ياقآ  هارمه  بش  نآ  رد  هک 
زور کی  فالتخا  قفا ، فالتخا  اب  نوچ  و  دش . لّدـبم  زور  کی  هب  زور  ود  فالتخا  و  دـیدرگ . تباث  دادرم  هعمج 31  بش  رد  هجحيذ 

؛ دنتشادن نآ  فالخ  هب  ملع  نوچ  دمآ و  رد  هلمتحم  روما  وزج  دادرم  مایـس  هبنـشجنپ  بش  رد  زاجح  رد  لاله  تیؤر  تسا ، يداع  يرما 
تعباـتم هب  مکح  یهقف ، نیزاوم  قباـطم  تسا ، تقیقح  فـالخرب  اـجنیا  یلاـها  تیؤر  ياـعدا  هک  دنـشاب  هتـشاد  عطق  دنتـسناوتیمن  ینعی 

. دناهدرک تعامج  زا  تعباتم  هب  رما  مه ، فالخ  هب  ملع  اب  یّتح  هعیش  ياهقف  هّلجا  زا  یضعب  هک  صوصخهب  دنداد ،
هعمج 31 زور  دندوب ، هدش  فّرشم  جح  هب  هک  املع  تارضح  زا  ياهدع  هَّللاتیآ و  ترضح  روتسد  قباطم  یناریا  جاجح  رثکا  هک  دوب  نیا 

تافرع رد  نیریاس  اب  هتفرگ ، هجحيذ  مهن  ار  هام  دادرم 
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. دندومن فوقو 

نیهوت اهنآ  هب  هدومن ، تعجارم  هب  روبجم  ار  اهنآ  ینابرهـش  نیرومأم  دنتفر و  رعـشم  هب  دـعب  بش  هدومن  طایتحا  هب  لمع  ياهدـع  زاب  یلو 
هب زور  نآ  رحس  دوب  رارق  دندنارذگ و  هّکم  رد  ناهارمه  هَّللاتیآ و  ترـضح  ار  هجحيذ  مهدزیـس  بش  انم ، زا  تعجارم  زا  سپ  دندرک .

سمش نایاقآ  دوعس ، ریما  زا  یظفاح  ادخ  رّکشت و  ناونع  هب  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  بش  یلو  دننک ، زاورپ  هنیدم  هب  اجنآ  زا  دنورب و  هدج 
. دنورب دوعس  ریما  تاقالم  هب  هَّللاتیآ  ترضح  دنزرف  یناشاک  یفطصم  يابآ و  تانق 

زا تبحم  یمرگ و  تیاهن  اب  ناشیا  میتفر . دوعس  ریما  تاقالم  هب  ناشیا  قافتا  هب   8 تعاس 30 / هتساوخ و  ریما  زا  تاقالم  تقو  دوز ، حبص 
. دندومن تعجارم  ناشیا  هلگ  رّکشت و  هَّللاتیآ و  ترضح  ياهماغیپ  مالس و  غالبا  زا  سپ  دندرک و  ییاریذپ  نایاقآ 

. دندومن جرد  همانزور  رد  یبات  بآ و  اب  لیصفت  هب  ار  نآ  حرش  تساک و  يدوعس  روما  يایلوا  شجنر  تّدش  زا  ياهزادنا  ات  تاقالم  نیا 
ترـضح ياهماغیپ  خـساپ  رد  دوعـس  ریما  هک  ياهمان  نمـض  نیا  رد  دـندومن . تحارتسا  اجنآ  رد  یتعاس  دـنچ  هتفر ، هّدـج  هب  نآ ، زا  سپ 

هب صوصخم  کیپ  هلیسو  هب  دندوب ، هتشون  ناشیا  میرکت  لیلجت و  زاجح و  هب  ناشیا  ندمآ  زا  يدونشخ  رّکـشت و  راهظا  رب  ینبم  هَّللاتیآ ،
. دش هَّللاتیآ  ترضح  میلست  هداتسرف و  هّدج 

تلود هک  یصوصخم  يامیپاوه  اب  زور ، نآ  بورغ  زا  لبق 
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هب تکرح  تعاس  ات  مدوب و  ناشتیعم  رد  هدـنب  مه ، ترفاسم  نیا  رد  دـندش . فّرـشم  هنیدـم  هب  تشاذـگ ، ناشیا  رایتخا  رد  ًاناجم  يدوعس 

. مدشن ادج  ناشیا  زا  ینآ  قشمد 
نایعا نیرتگرزب  زا  یکی  هک  ییاراد  ریزو  نز  ردپ  یحیرض  ياقآ  دندوب و  هنیدم  رد  يدوعس  تلود  تفایـض  رد  هجحيذ  مهدجه  زور  ات 

. دوب ناشیا  ییاریذپ  رومأم  تسا  هنیدم  هتسجرب  لاجر  و 
هنیدم رد  جح  هرادا  سییر  یحیرض و  ياقآ  ریما و  یگدنیامن  هب  تسا ) کلم  نیبوسنم  زا  هک   ) هنیدم ریما  گرزب  رـسپ  هنیدم  هاگدورف  رد 

اًلبق ییاهلیبموتا  دندوب و  رضاح  لابقتسا  رد  هنیدم ) رد  نایناریا  ناوخ  همان  ترایز   ) راطع یفطـصم  دیـس  رادرهـش و  ینابرهـش و  سییر  و 
. درب دوب ، هدش  هیهت  ناشیا  تماقا  يارب  هک  ياهناخ  هب  هاگدورف  زا  ار  ناشیا  دوب ، هدش  هدامآ 

ندـید هب  دوعـس  ریما  هیور  زا  یّـسأت  هب  دـنوریم ، وا  ندـید  هب  نیدراو  ًالومعم  و  دـنادیم ، تلود  هدـنیامن  ار  دوخ  هک  ریما  مه ، هنیدـم  رد 
. دندرک يراددوخ  يو  ندید  زا  مه  ناشیا  دماین ، هَّللاتیآ  ترضح 

لایخ هب  دندوب ، علّطم  دهعیلو  تاقالم  زا  هَّللاتیآ  ترـضح  يراددوخ  زا  دندید و  ناشیا  هب  تبـسن  ار  ریما  راتفر  هک  مه  هنیدم  لاجر  ریاس 
رد هک  ناشیا  یمیدـق  نایانـشآ  یتح  دـندرک و  زیهرپ  ناشیا  تاقالم  زا  ددرگیم ، تلود  روما  يایلوا  مشخ  بابـسا  ناشیا  اب  سامت  هکنیا 
زا یفجن » یلوبح  نارمع  یلع  دیـس   » هک دیـسر  ییاج  هب  راک  دنتـشاد و  طایتحا  ناشتاقالم  زا  دندوب ، هدـمآ  ناشندـید  هب  ررکم  قباس  رفس 

ناتسود
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يارب دوخ  نیا  تساوخ و  رذع  تاقالم  زا  يرامیب  ناونع  هب  دوب ، هتفر  شغارـس  هب  یـسک  هَّللاتیآ  فرط  زا  ررکم  هکنیا  اب  ناشیا  یمیدـق 

. تسا هدرک  عنم  ناشتاقالم  زا  ار  صاخشا  ریما  هک  دش  نظ  ءوس  هَّللاتیآ  ترضح 
میژر هب  رظن  یلو  تفگیم  مه  تسار  تسین ، نیب  رد  یعنم  چـیه  هک  درک  داـی  مسق  مدـناسر ، ریما  عـالطا  هب  یـضتقم  وـحن  هـب  ار  بـلطم 

زا دوش ، روما  يایلوا  تیاضر  مدع  بابسا  هَّللاتیآ  ترـضح  اب  ناشتاقالم  ادابم  هکنیا  میب  زا  مدرم  دوخ  زاجح ، رد  یلعف  تموکح  صاخ 
. دندرکیم يراددوخ  تاقالم  نیا 

S .A ياهتیلب لیدبت  اب  و  تشاذگ - ناشرایتخا  رد  ياهرایط  هنیدم ، رد  يدوعس  ییامیپاوه  هرادا  زین  قشمدهبهنیدم  زاناشیا  تکرحيارب 
. دندرب قشمد  ات  ار  اهنآ  يدوعس - يامیپاوه  ياهتیلب  هب   .S

زین اجنآ  رد  دندوب ، رضاح  هاگدورف  رد  یمسر  لاجر  زا  ياهدع  یحیرض و  ياقآ  شردپ و  یگدنیامن  هب  هنیدم  ریما  رسپ  مه  تکرح  زور 
هدنکفارـس دندوب  رـضاح  هک  ياهدع  لباقم  رد  دناماو و  باوج  رد  شرـسپ  هک  درک  هلگ  ریما  راتفر  زا  تخـس  يدح  هب  هَّللاتیآ  ترـضح 

. دش
یلاها نیب  رد  دـش ، تلود  روما  يایلوا  تیاضر  مدـع  بابـسا  هچ  رگا  هنیدـم ، ریما  دوعـس و  ریما  تاقالم  زا  هَّللاتیآ  ترـضح  يراددوخ 

یناحور تیعقوم  مارتحا  هلمظعم  هکنیا  زا  زاتمم  لاجر  ًاصوصخم  بلغا  تشاد و  یبوخ  ریثأت  یمالسا  ياهروشک  جاجح  زاجح و 
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. دندوب دونشخ  دناهتشادهاگن ، ار  دوخ 

اب فلاخم  اًلماک  نآ  ياهتمـسق  یـضعب  هک  تسا  هتـشون  زیمآقارغا  یحرـش  باب  نیا  رد  رـصم  لـالهلاراد »  » تاراـشتنا زا  رّوصملا »  » هلجم
(. ددرگیم میدقت  همیمض  هب  راضحتسا  دیزم  يارب  نآ  همجرت  همانزور و  هعطق   ) تسا تقیقح 

ربخ یلحم  نیرومأم  یتلع  هچ  هب  تسین  مولعم  تشاد و  لماک  یگنامرحم  تروص  هک  هَّللاتیآ  ترضح  ياضاقت  دش  ضرع  هک  يروطهب 
خساپ دوبن ، نایناریا  يارب  هناگادج  فوقو  هزاجا  دناهداد !؟ روبزم  هلجم  هب  تسا ) هتشونن  عقاو  اب  قباطم  ار  نایرج  هلجم  هکنیا  ولو  ، ) ار نآ 

هجوچیه هب  يدوعس  تلود   » هکنیا رب  ریاد  تسا ، هداد  تبسن  ریما  هب  هّلجم  هک  یتاراهظا  دیـسر و  ضرع  هب  هک  دوب  یحرـش  قباطم  مه  ریما 
لیمحت یّلحم  تموکح  رب  ار  روشک  نیا  رد  لومعم  نوناق  زا  ریغ  ینوناق  دـیایب و  روشک  نیدـب  هک  ناناملـسم  زا  یکی  هب  دـهدیمن  هزاـجا 

نیا اب  يو  رگا  دـننامب و  اجنآ  رد  تافرع ، زا  جاجح  تکرح  زا  سپ  هقیقد  کی  داد  دـهاوخن  هزاجا  نارگید  یناشاک و  هب  تلود  دـیامن و 
24 (1) تسا . تقیقح  زا  يراع  یّلکهب  داد » دهاوخ  تشگزاب  شروشک  هب  ار  وا  اهامیپاوه  زا  یکی  اب  ًاربج  ای  ًاعوط  دنکن ، تقفاوم  بیترت 

یمرزآ مظاک  رادراک -
31 / 7 / 22

 1331 / 7 خروم 22 / هرامش 709  دنس  - . 1
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دیدهت نارحب و 

: دسیونیم هدرک ، رکذ  زین  ار  رّوصملا »  » هّلجم ربخ  شرازگ ، نیا  همادا  رد  یمرزآ  ياقآ 
جح یمومع  عاضوا  هب  عجار  هک  ياهلاقم  نمـض  رد  ( 1331 / 6 / 28  ) ربماتپس 1952 خروم 19  هرامش 1458  رـصم  پاچ  رّوصملا »  » هلجم

: تشون نینچ  یناشاک  هَّللاتیآ  ترضح  هب  عجار  درک ، رشتنم 
، دـشاب راک  رد  يدّـمعت  هکنیا  نودـب  وا  یلو  دوب  مارحلاهَّللاتیب  ِلاسما  ِجاـجح  زا  یکی  یناـشاک » هَّللاتیآ  ، » ناریا روهـشم  ِینید  ياوشیپ  »

. دروآ دوجو  هب  ینارحب 
ناـهگان یلو  دـشاب ، نآ  ناـمهیم  یناـشاک  هَّللاتیآ  هک  تـسا  تقوـشوخ  رایـسب  يدوعـس  تـلود  هـک  دـنداد  راـشتنا  اـههمانزور  تـسخن 

تلود توعد  نتفریذـپ  زا  یناشاک  هَّللاتیآ  هک  دوب  هدـش  هتـشون  اـهنآ  رد  دیـسر و  يدوعـس  تلود  ياـیلوا  تسد  هب  ناـنبل  ياـههمانزور 
نآ کمک  هب  یناـشاک  هَّللاتیآ  هک  درک  ادـیپ  عـالطا  يدوعـس  تلود  هک  نیمه  نیا ، دوجو  اـب  دراد ! عاـنتما  نآ  يرادناـمهیم  يدوعس و 

25 (1) تساخرب . کمک  هب  ًاروف  ددرگ  رسیم  امیپاوه  هلیسو  هب  هدج  هب  وا  نتفر  ات  دراد  جایتحا 

یماـظن ياـهامیپاوه  زا  یکی  اـب  هَّللاتیآ  ترـضح  هک  تـسا  نـیا  تـقیقح  یلو  دوـب ، کـمک  هـب  رـضاح  يدوعـس  تـلود  هـچ  رگا  - . 1
تسا .» هدش  لقن  یمرزآ  ياقآ  زا  همان  هیشاح  رد  حیضوت  نیا  ، » دندروآ فیرشت  هدج  هب  ییاکیرمآ 
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هرخالاب دنتفرگن ، هجیتن  راظتنا  زا  یلو  دنداتسیا  هَّللاتیآ  لماح  يامیپاوه  ندیسر  راظتنا  رد  تعاس  شش  يدوعس  یبرع  تلود  ناگدنیامن 

هب  26 (1) دیدن . دوخ  لابقتسا  رد  اریـسک  دمآ ، دورف  امیپاوه  زا  هَّللاتیآ  هک  یماگنه  دیـسر و  امیپاوه  نیعم ، دعوم  زا  رترید  تعاس  ود 
نتفر زا  هَّللاتیآ  نکیل  دنکیم ، ییاریذپ  هدج  یتنطلس  خاک  رد  جاجح  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  دوعس ، ریما  دهعیلو  هک  دش  هتفگ  هَّللاتیآ 

هدنیامن لاح  نیع  رد  هک  دهعیلو  عالطا  هب  نایرج  نیا  دیایب . نم  ندید  هب  دهعیلو  دـیاب  تسخن  تفگ  درک و  يراددوخ  دـهعیلو  ندـید  هب 
ياوشیپ شیاسآ  لیاسو  هّیهت  رد  هک  دوب  نیا  تفگ  هراب  نیا  رد  هک  ینخس  اهنت  وا  دش و  هدیناسر  دوب ، جح  مسوم  رد  کلم  ترضحیلعا 

. دننک تیّدج  گرزب 

يرادرهش سییر  ینابرهـش و  سییر  جح و  هرادا  سییر  و  هدج ، رادنامرف  هجراخ و  روما  ترازو  نواعم  ترافـس ، ياضعا  رب  هوالع  - . 1
ریاس نارادراک  ناراتخم و  ریزو  اهنیا  رب  هوالع  رهظ  یلو  دـندوب ، رـضاح  رـصم  قارع و  نارادراک  يدوعـس و  ییاوه  هاگنب  سییر  هّدـج و 
نوچ دندوب و  رـضاح  زین  زاجح  یلاها  یناریا و  جاجح  زا  ياهدع  يدـنه و  یناتـسکاپ و  یلوسنک  دارفا  زا  ياهّدـع  یمالـسا و  ياهروشک 
دوبن نیعم  مه  هراّیط  لوصو  دعوم  دنتفر ، دنتساوخ و  ترذعم  رهظ  دماین ، هَّللاتیآ  ترـضح  لماح  يامیپاوه  دندیـشک و  راظتنا  اهتعاس 

عالطا دنتـسناوت  ار  يدوعـس  یتلود  یمـسر  نیرومأم  طـقف  میتفاـی و  یهاـگآ  شلوصو  دـعوم  زا  عطق  روطهب  نآ ، لوصو  زا  لـبق  یمک  و 
رـضاح دیدرگ و  راعـشا  اهنآ  هب  دوب ، هدـش  رـصم  قارع و  نارادراک  فرط  زا  هک  يدـکؤم  شهاوخ  هب  رظن  مه  ترافـس  فرط  زا  دـنهد .

تسا .» هدنهدشرازگ  زا  حیضوت  نیا  ، » دندش
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یناشاک هَّللاتیآ  ناهارمه  هک  بیترت  نیدب  دوش . هدیـشک  یکانرطخ  دیدش و  نارحب  هب  دوب  هدنام  مک  هک  دمآ  شیپ  یمهم  نایرج  سپس 
تافرع رد  مه  ار  هبنـش  زور  ناریا  ياوشیپ  تسا (1) 27 و  هبنـش  ناریا  رد  تافرع  فوقو  زور  هکدنداد  عالطا  يدوعـس  یّلحم  تاماقم  هب 
عالطا هب  یّلحم  تاماقم  هک  داد  روتسد  دوعس  ریما  ماغیپ ، نیا  لباقم  رد   28 (2) دروآ . اجب  ار  جح  مسارم  ناریا  تقو  قبط  ات  دنام  دهاوخ 
تسین هتـسیاش  دنتـسه و  يدوعـس  یبرع  تموکح  یتلود  تاررقم  نیناوق و  عبات  هسدقم  یـضارا  رد  جاجح  هک  دنناسرب  یناشاک  هَّللاتیآ 

. دنکن قیدصت  دریذپن و  دناهتفریذپ  جاجح  هیلک  هک  ار ، لاله  تیؤر  توبث  یناشاک  ياقآ 
ام روشک  رد  هک  ار  یتاررقم  ای  نوناق  دهاوخب  دیایب و  يرگید  روشک  زا  یناملـسم  درف  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  هجوچیه  هب  يدوعـس  تلود 

کی تافرع ، زا  جاجح  تشگزاب  زا  دعب  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  يرگید  ای  یناشاک  ياقآ  هب  يدوعـس  تلود  ددـنب و  راکهب  تسین  لومعم 
روشک هب  ًاربج  ای  ًاعوط  ار  یناشاک ) هَّللاتیآ   ) وا اهامیپاوه  زا  یکی  ًاروف  درواین ، دورف  رـس  روتـسد  نیا  هب  رگا  دـنامب و  اجنآ  رد  مه  هقیقد 

29 (3) دینادرگ ! دهاوخزاب  دوخ 

دوب . هبنشکی  همانزور ، ربخم  راهظا  فالخرب  - . 1
تسین . تقیقح  قباطم  مه  تمسق  نیا  - . 2

تسا . هدش  ضرع  ًاحورشم  هدحیلع  یشرازگ  رد  هک  تسا  نامه  یعقاو  یقیقح و  نایرج  تسا و  تقیقح  زا  رود  حرش  نیا  - . 3
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دایعا و تاقوا ، فالتخا  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اجنیا  رد  دـیدن . ياهراچ  ندروآ  دورف  رـس  زج  اهماغیپ  نیا  ربارب  رد  مه  یناشاک  ياـقآ 

همه دنریگ و  شیپ  یبیترت  اهروشک  نیا  هیلک  دیاب  درادن و  ینـسح  یمالـسا  ياهروشک  نایم  رد  هریغ  تافرع و  فوقو  دننام  یبهذم ، ماّیا 
یتروص رد  دوب ، هبنـشکی  نابرق  دیع  یمالـسا ، راطقا  مامت  رد  هک  دیاین  شیپ  لاسما  نایرج  هیبش  ینایرج  ات  دننک  نییعت  ار  ییاهزور  ًاقفّتم 

رتيوـق و اـهتلود  ریاـس  رظن  زا  يدوعـس  یبرع  تلود  رظن »  » هکنیا رگم  تفرگ ! دـیع  ار  هبنـش  زور  يدوعـس  تلود  طـقف  اـهنآ  ناـیم  هک 
30 (1) دشاب ! رتنیبرود 

ناهارمه نابز  زا  رفس  همادا 

: دیوگیم رفس  شرازگ  همادا  رد  يراگیس  یلع  دمحم  جاح  ياقآ 
زور دنچ  هک  دوب  افـص  غاب  مان  هب  یغاب  هنیدم  رد  میدش ، فّرـشم  هرّونم  هنیدم  هب  امیپاوه  اب  اجنآ  زا  هدـمآ و  هدـج  هب  هکم ، لامعا  زا  سپ 

. میدوب اجنآ  رد 
. میدمآ هیروس  تختیاپ  قشمد  هب  امیپاوه  اب  اجنآ  زا  هتشگزاب و  هدج  هب  هنیدم ، رد  اههمانرب  همتاخ  زا  سپ  و 

زا تبحص و  یناشاک  هَّللاتیآ  موحرم  اب  ینفلت  قّدصم  هیروس  رد 

رّوصملا . همانزور  شرازگ  نایاپ  - . 1
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ام دـنتفریذپن و  دوب ، هدـمآ  لمع  هب  توریب  زا  اًلبق  هک  یتوعد  لیلد  هب  یناشاک  موحرم  نکیل  دـندرگزاب ، ناریا  هب  رتدوز  ات  تساوخ  ناشیا 

. میتفر توریب  هب  هیروس  زا  ناشیا  هارمه 
. میدوب نامهیم  اجنآ  زین  بش  تفه  ای  شش  ًابیرقت  دندوب و  هدمآ  لابقتسا  هب  نیشام  کیدزن 250 

. دشیم لیکشت  رفن  دودح 300  اب  یهوکش  اب  سلجم  بش  ره 
. دمآ لمع  هب  توریب  رد  ناشیا  زا  یبوخ  ییاریذپ  لابقتسا و  دوب و  نانبل  سلجم  سییر  نوضیب  دیشر  نامز  نآ  رد 

ناریا هب  تشگزاب 

لخاد هب  دوب  هتسناوتن  نم  رسپ  هک  دوب  يّدح  هب  هاگدورف  رد  تیعمج  میتشگزاب . ناریا  هب  مدرم  روشرپ  لابقتسا  نایم  رد  زین  رفـس  نایاپ  رد 
. دندش لقتنم  هناخ  هب  مدرم  هوکش  اب  لابقتسا  نایم  رد  ناشیا  مدش و  اهكاس  لیوحت  یکرمگ و  ياهراک  رومأم  نم  دیایب . هاگدورف 
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نآ توعد  تراـک  هک  مداد  بیترت  نارهت  رد   31 / 7 هبنـشراهچ 2 / زور  رد  جـح  زا  ناشیا  تعجارم  راختفا  هب  یلّـصفم  ینامهیم  بناجنیا 

. تسا دوجوم 
همیلو و سلاجم  یناشاک  هَّللاۀیآ  ترضح  ندروآ  فیرشت  زا  سپ  دناهتشاد : موقرم  نینچنیا  هدنراگن  هب  ياهمان  رد  زین  یمارگ  نسح  ياقآ 

ساکعنا ناگدـننک ، تکرـش  ّصاخ  ناجیه  روش و  لیلد  هب  هک  دـیدرگ  رازگرب  بناجنیا  لزنم  رد  زین  مدرم و  فلتخم  تاقبط  طسوت  ماش 
. تشاد نامز  نآ  تاعوبطم  رد  یعیسو 

: تشون نینچنیا  بناجنیا  لزنم  رد  هدش  رازگرب  ینامهم  اب  هطبار  رد   1331 / 7 خیرات 5 / رد  شروش  همانزور 
یناشاک هَّللاۀیآ  ترضح  راختفا  هب  ماش  تفایض 

لّصفم تفایض  دنشابیم ، رازاب  زرابم  مرتحم و  راّجت  زا  هک  هَّللاۀیآ  ترضح  داماد  یمارگ  نسح  ياقآ  لزنم  رد  هتشذگ  هتفه  هبنشکی  بش 
يـالکو زا  ياهدـع  ّمـهم  تفایـض  نـیا  رد  هـک  دـش  هداد  هـمّظعم  هّـکم  زا  یناـشاک  هَّللاۀـیآ  ترـضح  دورو  راـختفا  هـب  ماـش  هـب  یّللجم  و 

ياـقآ زورما ، رتخاـب  هماـنزور  لوؤسم  ینییاـن  یلـالج  ياـقآ  هلمج  زا  راـگنهمانزور  هس  ود  نویناـحور و  لاـجر و  سلجم و  هاوـخيدازآ 
ناشدوخ صوصخم  حازم و ؟؟؟ اب  یناـشاک  هَّللاۀـیآ  ترـضح  ماـش  عقوم  رد  دنتـشاد و  روضح  زین  هماـنزور  نیا  ریدـم  يزاریـش  روپمیرک 

دندوب رکف  هک ؟؟؟ نیوعدـم  هب  هداـعلا  قوف  لـّلجم  لاـح  نیع  رد  و  ناوتیم ؟؟؟؟ دـندادیم و  رارق  ّتبحم  دروم  ادـج  ادـج  ار  نییوعدـم 
. تشذگ شوخ  هداعلاقوف 
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تاعالطا همانزور  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهتـشاد  ییاهرادید  زین  اههناسر  تاعوبطم و  ناگدنیامن  اب  رفـس  نیا  لوط  رد  یناشاک  هَّللاتیآ 

: دناهتفگ رصم  پاچ  مارهالا »  » همانزور راگنربخ  هب  ناشیا  تسا . هدیسر  پاچ  هب  نامز  نآ 
. دندومن افیا  ار  يرثؤم  شقن  هتشاد و  یگرزب  مهس  ناریا  تلم  تازرابم  رد  دنراد و  هدهع  رب  یمهم  رایسب  هفیظو  ام  روشک  رد  تاعوبطم 

: دیوگیم سپس 
زا برع ، کلامم  ریاس  رصم و  روشک  مراودیما  »
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مه رد  يارب  هک  دنبایرد  یبوخ  هب  دنـشاب و  هتفرگ  يدیفم  ياهسرد  دنداد ، ناشن  یتایح  تازرابم  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  ییاهيراکادـف 

اب رگا  قرـش ، للم  هزرابم  هک  تشاد  نانیمطا  دومن و  يراکادـف  دـیاب  بناـجا ، ِیـسایس  يداـصتقا و  تدایـس  يرامعتـسا و  ذوفن  نتـسکش 
.« دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  ًاعطق  دشاب ، مأوت  داحتا  يراکادف و 

: دنیوگیم نایاپ  رد  و 
روشک نیا  لاجر  نایم  رد  مدوب و  دـیعبت  نانبل  روشک  رد  یتدـم  نم  منک  فقوت  نانبل  رد  يزور  دـنچ  تسا  نکمم  زاجح  زا  تعجارم  رد 

31 (1) مدرکیم . هبتاکم  اهنآ  اب  مه  ناریا  رد  هک  مراد  یناوارف  ناتسود 
. تسا هدرکیم  يریگعضوم  عقوم  هب  هتشاد و  رارق  ناریا  هب  طوبرم  رابخا  نایرج  رد  هتسویپ  رفس ، لوط  رد  یناشاک  هَّللاتیآ  نینچمه 

: تسا هداد  شرازگ  نینچ  هنیدم  زا  تاعالطا  همانزور  راگنربخ 
: دناهدرک هدیقع  راهظا  نینچ  نمورت  لیچرچ و  مایپ  سیلگنا و  تلود  يداهنشیپ  دادرارق  هب  عجار  یناشاک  هَّللاتیآ  ترضح 

قرش للم  قوقح  هب  زواجت  زا  دهاوخیمن  تلود  نیا  هک  درک  تباث  رگید  راب  سیلگنا  يرامعتسا  تلود  يداهنشیپ  دادرارق 
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. دشودب ار  اهنآ  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  هتشاد و  هگن  رادیاپ  للم ، نیا  زیخرز  عبانم  رب  ار  دوخ  هطلس  هک  تسا  ددص  رد  زونه  درادرب و  تسد 

نیا ندرگ  زا  ار  رامعتـسا  قوط  دنکیمهدنز و  ار  دادرارق 1933  موش  راثآ  هکنیارب  هوالع  هدشهیهت ، هنارهام  رایـسبهک  يداهنـشیپ  دادرارق 
نیمأـت تسا ، یـسایس  يداـصتقا و  لالقتـسا  هک  ار  اـم  فدـه  هدیـشک و  نـالطب  طـخ  زین  ناریا  تلم  ياهيراکادـف  رب  درادیمنرب ، تـلم 

. دیامنیمن
هب دنرایـشوه و  اًلماک  ناریا  تلود  تلم و  هکنیا  زا  لفاغ  هدروآ ، رد  هزاـت  یـسابل  هب  ار  دوخ  يرامعتـسا  دـصاقم  هعفد  نیا  راـکم ، فیرح 

نابلطرامعتـسا دـنریگب ، هرهب  نآ  عفانم  زا  دـیاب  روشک  نیا  هنهرباپ  تخل و  مدرم  هک  يزیخرز  عباـنم  زا  هک  داد  دـنهاوخن  هزاـجا  هجوچیه 
دادرارق و دـنناوتیمن  ناریا  تلم  تلود و  دـننک ، لـیمحت  تکلمم  نیا  رب  زارد  ناـیلاس  يارب  رگید  راـب  ار  دوـخ  تردـق  دـندرگ و  عـفتنم 

دصاقم هدشن و  هتـشادرب  ولج  هب  یمدق  هلحرم  نیا  رد  دوشیم ، هدش و  اعدا  هک  هچنآ  فالخرب  نم  رظن  هب  دنریذپب و  ار  يداهنـشیپ  طیارش 
. تسا راوتسا  دوخ  ياج  رب  اًلماک  يرامعتسا 

دناهداد ناشن  سیلگنا  دادرارق  هب  تبسن  تفلاخم  لمعلا  سکع  مدرم ، مه  تلود و  مه  هدیسر ، هک  يرابخا  قبط  هک  متقوشوخ  رایـسب  نم 
32 (1) دروخ . دهاوخن  بیرف  رگید  ناریا  تلم  هک  دناهدرک  تباث  ایند  هب  و 
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ش. لاس 1331 ه . نارازگ  جح 

نیا رد  تاعالطا  همانزور  راگنربخ  دناهدرک . تکرش  جح  مسارم  رد  یناریا  جاجح  زا  رفن  دصناپ  رازه و  ود  دودح  ش . لاس 1331 ه . رد 
: دسیونیم هراب 

مـسارم نیا  رد  یناریا  جاجح  زا  رفن  دصناپ  رازه و  ود  هب  بیرق  دـش . رازگرب  یبوخ  هب  یناشاک  هَّللاتیآ  ترـضح  تکرـش  اب  جـح  مسارم 
. دندوب هدرک  تکرش 

يدودعم هّدع  هب  دنتشاد و  یلام  تعاضب  دندوب ، هدمآ  جح  هب  هک  یجاجح  رثکا  دوب و  هتشذگ  ياهلاس  زا  رتهب  لاسما  جاجح  یلام  عضو 
. دمآ لمع  هب  کمک  تدعاسم و  دوب ، هدش  مامت  ناشلوپ  هک 

هب نیعم  طاقن  رد  نانآ  هزانج  هدومن و  توف  یگدزامرگ  یناـهگان و  ياـهتلاسک  هضراـع  نس و  رَبِک  هطـساو  هب  یناریا  جاـجح  زا  رفن  هد 
. دش هدرپس  كاخ 

هب التبم  ار  جاـجح  زا  ياهدـع  نآ ، زا  یـشان  ضراوع  اـمرگ و  تدـش  یلو  دوب ، رتمک  نازوس  مرگ و  ياـهداب  لاـس  ره  فـالخ  رب  هچرگ 
33 (1) دوب . رفن  يراج 98  لاس  رد  جاجح  هیّلک  تافلت  عومجم  دندومن ، توف  رفن  هد  اهنآ  نایم  زا  دومن و  يرامیب 
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تاعالطا شرازگ  هب  رفس  نایاپ 

: دهدیم شرازگ  نینچ  ار  رفس  نایاپ  ش . 1331 ه . / 6 خروم 16 / تاعالطا  همانزور 
زور حبـص  هدش و  رهـش  نیا  دراو  ش . رویرهـش 1331 ه . مهدزای  زور  هتفر ، هرونم  هنیدـم  هب  جـح ، هضیرف  ماجنا  زا  سپ  یناشاک  هَّللاتیآ 

تـسخن مظعا و  یتفم  اب  زین  هیروس و  فیراعم  لاجر و  زا  قشمد  رد  ناـشیا   34 (1) دنکیم . زاورپ  هیروس  هب  هنیدم  زا  رویرهـش  مهدزناپ 
شیپ  35 (2) دنوشیم . دراو  نارهت  هب  يدـئوس  يامیپاوه  اب  ش . 1331 ه . / 6 هبنشکی 23 / زور  رد  سپس  هتـشاد و  ییاهرادید  نانبل  ریزو 

یمیظع پیترـس  ینابرهـش ، سییر  لاـمک  پیترـس  هداز ، يرئاـح  ناـیاقآ  روضح  اـب  یّلم ، ياروش  سلجم  هسیئر  تأـیه  نارهت  هب  دورو  زا 
زا لابقتـسا  تافیرـشت  همانرب  میظنت  روظنم  هب  يرتنالکرـس ، سییر  یمتاخ  پیترـس  یناـشاک و  دـمحم  دیـس  ریم  نارهت ، یماـظن  رادـنامرف 

سلجم سییر  بیان  يراقفلاوذ  دـمحم  ياقآ  نایاپ  رد  هداد و  هسلج  لیکـشت  شمارآ ، مظن و  ظفح  تیاعر  یناشاک و  هَّللاتیآ  ترـضح 
: دیوگیم دیارج  ناراگنربخ  لاؤس  باوجرد 

شمارآ و ظفح  هرابرد  ثحب  فرص  ام  زورما  هسلج  تقو  مامت 
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اب رادنامرف  ینابرهش و  ياوق  دش  رارق  تفرگ ، تروص  هک  یلـصفم  تارکاذم  زا  سپ  دیدرگ و  هَّللاتیآ  ترـضح  دورو  ماگنه  تاماظتنا ،

. دنریگب هدهع  هب  ناشیا  دورو  ماگنه  ار  رهش  تاماظتنا  ظفح  تیلوؤسم  رگیدکی ، یعاسم  کیرشت 
تعاس هک  دـیامن  توعد  ناگدـنیامن  نایاقآ  مومع  زا  سلجم  هسیئر  تأیه  فرط  زا  هک  تفای  تیرومأـم  سلجم  یـسرزاب  هرادا  نینچمه 

36 (1) درک . مـالعا  رهظ  زا  دـعب  ود  تعاـس  ار  هَّللاتیآ  دورو  تعاـس  زین  يوـضر  سدـنهم  ياـقآ  دنـشاب . رـضاح  هاـگدورف  رد  ادرف   13
رد هیروس ، تختیاپ  قشمد ، كرت  زا  شیپ  ناـشیا  دیـشک . لوط  زور  هدزون  ًاـعمج  ناـنبل ، هیروس و  جـح و  هب  یناـشاک  هَّللاتیآ  ترفاـسم 

تنایخ و هک  یمالـسا  للم  دارفا  زا  یناسک  یماسا  تسین  مزال  هَّللاتیآ ، رظن  هب  ایآ  دیـسرپ : هک  رـصم  مارهالا  همانزور  راـگنربخ  هب  خـساپ 
؟ دسانـشب ار  دارفا  نیا  ایند  ياهناملـسم  همه  ات  دریگ  رارق  راشتنا  مالعا و  ضرعم  رد  دیآ  دوجو  هب  لیئارـسا  روشکدـش  ثعاباهنآ  فعض 

: داد خساپ 
دودـعم دارفا  نیا  دـیاش  درک ، يراددوخ  راـک  نیا  زا  دـیاب  اًـلعف  نم ، هدـیقع  هب  یلو  تسا  يرورـض  دارفا  نیا  یفرعم  ندرک و  مـالعا  هتبلا 

مه زاب  ادابم  داد ، رارق  دیدش  تبقارم  تحت  ار  صاخـشا  هنوگنیا  دیاب  ًانمـض  یلو  دـندرگرب . تسار  هار  هب  هتـشگ ، هّبنتم  دـنوش و  رایـشوه 
. دندرگ یهابتشا  بکترم 

مه برع  کلامم  ریاس  رد  امش  هدیقع  هب  ایآ  دیسرپ : راگنربخ 
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؟ دوش دیاع  تسا  نکمم  اهمایق  نیا  زا  یتامدخ  هچ  یلک  روطهب  دریگ و  تروص  یشترا  مایق  هیروس ، رصم و  دننام  دیاب 

: تشاد راهظا  یناشاک  هَّللاتیآ 
. دوب دهاوخ  دیفم  تلمونیديارب  ًاعطق  دشاب ، تلمتاساسحا  هدنیامنهک  یتموکحره 

: تفگ یناشاک  هَّللاتیآ  يروتاتکید ، هرابرد 
هک تسا  یتـمعن  نیرتـالاب  يدازآ  تسین . تلم  حـلاصم  نماـض  يروتاـتکید  نوـچ  مرادـن ، هتـشادن و  تقفاوـم  يروتاـتکید  اـب  زگره  نم 

. تسا هدرک  توعد  یتروشم  تموکح  تروشم و  هب  ار  تلم  مالسا ، تناید  دیامرفیم . اطع  تلم  ره  رب  لاعتم  دنوادخ 
: دندومرف یمالسا  یلاع  سنارفنک  کی  لیکشت  يارب  توعد  هب  عجار  روبزم  راگنربخ  رگید  لاؤس  خساپ  رد  هَّللاتیآ 

ناملـسم للم  نایم  داحتا  يراکمه و  هلیـسو  نیا  هب  ات  متـسه  مالـسا  يامعز  زا  یلاوتم  بترم و  ياهسنارفنک  لیکـشت  رادـفرط  ًادـج  نم 
. دوش تیوقت  ددرگ و  میکحت 

ینویهـص ياهتیلاعف  تموکح و  نیا  داجیا  هک  میوگب  دـیاب  اـیند ، رد  اهتسینویهـص  تیلاـعف  دوهی و  یلعف  تموکح  نیطـسلف و  هراـبرد 
ره هب  دنراد و  میب  ناملسم  للم  ام  تفرـشیپ  داحتا و  یمالـسا و  کلامم  تمظع  زا  هک  تسا  یناسک  سیاسد  نارازه  زا  یکی  یّلک  روطهب 

. دننکیم ینکشراک  ام  ّدض  رب  دنناوتب  هلیسو 
هیام یمالسا ، یلاع  ياههرگنک  لیکشت  هلیسو  هب  دیاب  نیاربانب ،
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86 ص :
هنمادرپ يراکمه  یتسود و  طباور  تخاس و  مکحتـسم  تسا ، ناناملـسم  یمومع  تفرـشیپ  نماض  هنیمز و  هک  ار ، یمالـسا  للم  يراکمه 

. درک تیوقت  ار  یمالسا  کلامم 
: تشاد راهظا  یناشاک  هَّللاتیآ  مارهألا ، راگنربخ  رگید  لاؤس  خساپ  رد 

يدنب هتسد  ود  نیا  نایم  ار  دوخ  یفرطیب  دیاب  هکلب  یبرغ ، ههبج  هب  هن  دنوش  قحلم  یقرش  ههبج  هب  هن  دیاب  یمالسا  للم  ریاس  برع و  للم 
. دننک ظفح 

هلیـسو نیرتهب  ار  یفرطیب  نوچ  دنک . ظفح  يدنبهتـسد  ود  نیا  نایم  ار  دوخ  یفرطیب  دراد  یعطق  میمـصت  مه  ناریا  تلود  هک  روطنامه 
. تسا هداد  صیخشت  دوخ  ظفح  نیمضت و 

: تفگ نیرحب  هب  عجار  مارهألا  راگنربخ  رگید  شسرپ  باوج  رد  هَّللاتیآ 
هک يریذـپان  راکنا  كرادـم  دانـسا و  هب  دانتـسا  اب  تفن  راک  نتفای  همتاخ  زا  سپ  میراد  میمـصت  اـم  تسا و  ناریا  ياّزجتیـال  وزج  نیرحب 

زکرمتم دوـصقم  نیا  هب  لـین  يارب  ار  دوـخ  ياوـق  هیّلک  مینک و  مادـقا  نیرحب  دادرتـسا  يارب  دـنکیم ، تباـث  نـیرحب  رد  ار  ناریا  تیناـقح 
. میزاس

؟ تسیچ عوضوم  دنک ، بلج  دوخ  فرط  هب  ار  هَّللاتیآ  دراد  یعس  هدوت  بزح  هک  هدمآ ، هتشون  اهربخ  رد  درک : لاؤس  راگنربخ 
: داد باوج  هَّللاتیآ 

چیه هب  منادیم و  دوخ  نادنزرف  هلزنم  هب  ار  یناریا  دارفا  هیّلک  نم 
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87 ص :
. مرادن ياهناگادج  بزح  مه  مدوخ  مرادن ، یصاخ  لیامت  یبزح 

: تفگ ناشیا  تفن ، هرابرد  سب ، تسا و  ناناملسم  تداعس  مالسا و  يالتعا  نارگرامعتسا و  درط  طقف  نم  فده 
يرادربهرهب زایتما  هکنیا  نودب  دنک ، يرادربهرهب  تلم  عفن  هب  ار  دوخ  تفن  دراد  میمصت  ناریا  تلود  دراد ، تفن  زا  يراشرـس  عبانم  ناریا 

. دنک راذگاو  دشاب ، تکلمم  تلم و  ره  زا  یجراخ  تکرش  چیه  هب  ار ،
. درادن تحص  هجوچیههب  دهدب  اهییاکیرمآ  هب  ار  ناریا  تفن  زایتما  دراد  دصق  ناریا  تلود  دوشیم  هتفگ  هکنیا 

روطچ هدـشن ، وحم  ام  رطاخ  زا  مایا  نآ  ياهراگدای  میاهدـشن و  دازآ  صالخ و  اًلماک  اهسیلگنا  رامعتـسا  سوباـک  ریثأـت  ریز  زا  زونه  اـم 
: دیوگیم هک  میوش  فورعم  لثم  نآ  قادصم  میهاوخیمن  ام  مییامن !؟ میدق  رامثتسا  نیشناج  ار  دیدج  رامثتسا  کی  تسا  نکمم 

. تسا تمادن  ینامیشپ و  قحتسم  دیامزایب  ار  ياهدومزآ  سک  ره 
: دنتفگ یناشاک  هَّللاتیآ  هبحاصم ، همتاخ  رد 

عـضو دـیفم ، يداصتقا  یلام و  ياهحرط  هیهت  یناملآ و  روهـشم  سانـشراک  تخاش ، رتکد  اـب  هرکاذـم  ساـمت و  هجیتن  رد  دوریم  راـظتنا 
37 (1) دوش . زاب  ناریا  تلم  يور  هب  یمهم  يداصتقا  ياهتفرشیپ  يارب  هار  دبای و  دوبهب  ناریا  يداصتقا 
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88 ص :

نارهت هب  دورو 

، دیخرچ نامـسآ  رد  رابود  هکنآ  زا  سپ  دش و  نارهت  دراو  رهظ  زا  دـعب  مین  هس و  تعاس  رد  ریخأت و  اب  یمک  یناشاک  هَّللاتیآ  يامیپاوه 
فقوت دومن . فقوت  نیلبقتـسم  فص  لباقم  رد  دمآ و  دورف  دناب  يور  دعب  هقیقد  دـنچ  تفر و  یبرغ  لامـش  تمـسق  هب  ندـمآ  دورف  يارب 

يادص اب  زین  رفن  کی  دشیم . هدینش  ناریا  یبهذم  ياوشیپ  داب  هدنز  دایرف  اهوگدنلب  زا  دیدرگ . مأوت  نیلبقتـسم  ههلهله  دایرف و  اب  امیپاوه 
. درکیم توالت  دیجم  هَّللامالک  دنلب 

رد یناشاک  هَّللاتیآ  ترضح  دش و  زاب  امیپاوه  ِرد  دعب  هقیقد  جنپ  دنتفر و  امیپاوه  ناکّلپ  فرط  هب  دندوب ، هداتـسیا  هطّوحم  رد  هکیناسک 
! یناشاک هَّللاتیآ  داب  هدنز  دندیشک : دایرف  ياهدع  دندز و  فک  ياهدع  دندیدرگ . رهاظ  رد  هناتسآ 

کمک هب  دعب  دندادیم و  باوج  ناگدننک  لابقتـسا  تاساسحا  زاربا  هب  رـس  تسد و  تمالع  اب  امیپاوه  ناکلپ  يور  هظحل  دـنچ  هَّللاتیآ 
. دنتفگ مدقم  ریخ  یلم  ياروش  سلجم  تلود و  فرط  زا  يوضر  سدنهم  یمظاک و  نایاقآ  دندمآ . نییاپ  ناکلپ  زا  ناهارمه 

تفریم نآ  میب  دشیم و  رتدایز  هظحل  ره  راضح  راشف  موجه و  نوچ  دنداد و  تسد  ناگدننک  لابقتـسا  زا  يدایز  هدع  اب  هَّللاتیآ  سپس 
راهظا زا  سپ  یلم ، ياروش  سلجم  سییر  ياقآ  اذـل  دـنوش ، دراو  هطّوحم  هب  هَّللاتیآ  تاـقالم  يارب  زین  یبزح  یـسایس و  تاجهتـسد  هک 

هدش و لیبموتا  راوس  تلود ، هدنیامن  سلجم و  هسییر  تأیه  زا  رّکشت 
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89 ص :
. دنتفگ كرت  ار  هاگدورف  هطّوحم 

درگ زین  ياهدـع  دـیدرگ و  هجاوم  نانآ  تاساسحا  زاربا  نیلبقتـسم و  تارهاظت  اب  دـش ، داـبآرهم  ناـبایخ  دراو  ناـشیا  لـیبموتا  هک  یعقوم 
يراوس لیبموتا  نیدـنچ  دـندرک . زاب  لیبموتا  يارب  ار  هار  هدرک و  قّرفتم  ار  تیعمج  یماـظتنا  نیرومأـم  اـما  دـندز ، هقلح  ناـشیا  لـیبموتا 

. دادیم ار  ینالوط  ریجنز  طخ  کی  لیکشت  درکیم و  تکرح  سلجم  سییر  لیبموتا  رستشپ 
. دندومن تارهاظت  هب  عورش  مدرم  زین  دنفسا (1) 38  نادیم 24  رد 

. تفر ریبکریما  نابایخ  هب  اجنآ  زا  دش و  هپس (2) 39  نادیم  دراو  ریسم ، نابایخ  زا  نتشذگ  زا  سپ  ناشیا ، لماح  لیبموتا 
دندرک و تاساسحا  زاربا  هتـسب و  فص  نیمرتحم ، ناناگرزاب و  زا  ياهدـع  نآ  ریز  رد  دـندوب و  هدز  ریبکریما  نابایخ  رد  ترـصن  قاط  ود 

. دندرک حبذ  زین  دنفسوگ  دنچ 
هقیقد لهچ  هس و  تعاس  زا  همانرب  نیا  دوب و  هدش  هیهت  میظنت و  فانصا  ناناگرزاب و  هعماج  هلیسو  هب  هَّللاتیآ  ترضح  زا  ییاریذپ  همانرب 

. دیدرگ ارجا  یبوخهب  رهظ ، زا  دعب  مین  راهچ و  ات 
ّدض تضهن  ندناسانش  يارب  ترفاسم  نیا  هک  دنتفگ  هدرک و  تیاضر  راهظا  دوخ  هزور  هدزون  ترفاسم  زا  یگلمج  هَّللا  تیآ  ناهارمه 

بالقنا . نادیم  نآ : یلعف  مان  - . 1
هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نادیم  نآ : یلعف  مان  - . 2
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90 ص :
يّدح هب  مدرم  عامتجا  زین  هَّللاتیآ  هناخ  رانک  رد   40 (1) تسا . هدوب  رثؤم  دیفم و  ناریا  تیناقح  زا  عافد  برع و  للم  هب  ریخا  يرامعتـسا 

. دنوش حورجم  اپ  تسد و  ریز  رد  نیرومأم  زا  ياهدع  يرتنالک و  سییر  دوب  کیدزن  هک  دوب  دایز 
همانزور لاجر و  سلجم و  ناگدنیامن  زا  ياهدع  دنتـشاد و  یـصوصخ  تاقالم  نیدـنچ  هَّللاتیآ  بش ، هد  ات  رهظ  زا  دـعب   5 تعاس 5 / زا 

. دنتفگ مدقم  ریخ  هتفر و  ناشیا  ندید  هب  ناراگن 
يارب هدـش و  شورفم  لزنم  ینوریب  گرزب  طایح  یمومع ، ییاریذـپ  همانرب  ماجنا  يارب  فانـصا  ناـناگرزاب و  هعماـج  فرط  زا  دـعب ، زور 

. دوب هدیدرگ  بصن  یلامش  تمسق  رد  ییوگدنلب  اهینارنخس ، داریا  دیجم و  هَّللامالک  توالت 
سییر راظتنا  رد  حبص  شش  تعاس  زا  ناگدننکتاقالم  هتسد  نیلوا  دندمآ و  طایح  هب  نوردنا  زا  هَّللاتیآ  ترـضح  حبـص  تشه  تعاس 

. دندوب یّلم  ياروش  سلجم 
ظاعو زا  رفن  دنچ  نینچمه  یبهذم و  یسایس و  ياهتیعمج  ناگدنیامن  زا  ياهدع  رهظ ، کیدزن  ات  تعاس  نآ  زا  اهرادید  نیا  نمـض  رد 

نآ يادرف  رهظ و  زا  دعب  مسارم  نیا  دندناوخیم و  هدورس ، ار  يراعشا  مه  یضعب  دندرک و  داریا  یحورشم  ياهقطن  ینید  يابطخ  و 
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91 ص :
. تفای همادا  زین  زور 

سلجم سییر  زا  یبرع ، ياـهروشک  اهرهـش و  هیلک  رد  هزور ، هدزون  ترفاـسم  نیا  رد  هک  دنتـشاد  هدـیقع  مومع  روطهب  ناـشیا  ناـهارمه 
. دندمآیم هقردب  ای  لابقتسا  هب  رهش ، فیراعم  لاجر و  جورخ  دورو و  عقوم  رد  اجهمه  دش و  لیلجت  رایسب  ناریا  یلم  ياروش 

یـسایس و روما  رد  هدنیآ ، رد  تسا  نکمم  تسا و  تیمها  ياراد  هک  هدمآ ، لمع  هب  یبرع  لاجر  یبهذـم و  نایاوشیپ  اب  زین  ییاهتاقالم 
41 (1) ددرگ ...  ياهظحالم  لباق  راثآ  أشنم  یعامتجا 

یناشاک هَّللاۀیآ  اب  قدصم  رادید 

رهظ زا  دعب   3 تعاس 5 / ش . 1331 ه . / 6 زور 26 / تفگ و  مدقم  ریخ  ناشیا  هب  ینفلت  یناشاک  هَّللاتیآ  دورو  بش  قدصم ، دـمحم  رتکد 
لیبموتا رهظ  زا  دـعب   3 تعاس 5 / تشادـن ، ربخ  رادـید  نیا  زا  هَّللاتیآ  دـنزرف  زج  سکچـیه  دـمآ . ناشیا  رادـید  هب  یلبق ، عالطا  نودـب 

هچوـک لـباقم  رد  يو  لـیبموتا  هدـمآ ، هَّللاتیآ  تاـقالم  يارب  ریزو  تسخن  دـمهفب  یـسک  هکنآ  نودـب  دـش و  راـنماپ  دراو  ریزو  تسخن 
لزنم لخاد  هب  ینوردـنا  کچوک  رد  زا  تشگ و  هچوک  دراو  دـش و  هدایپ  دوخ  مدختـسم  کمک  هب  يو  درک و  فقوت  يرون  مظعاردـص 

. تفر
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92 ص :
ار رگیدـکی  يور  هدرک و  تاـقالم  هَّللاتیآ  ریزو و  تسخن  تشادرارق  نآرد  یلدنـص  ودو  زیم  کـی  طـقف  هـک  کـچوک  قاـتا  کـی  رد 
هرکاذم و هب  هقیقد  دـنچ  تسیب و  ات  هتـسشن و  دوب ، هدـش  هتـشاذگ  هناودـنه  باقـشب  کی  نآ  يور  هک  يزیم  فارطا  رد  دـعب  دندیـسوب و 

. دنتخادرپ وگتفگ 
هچوـک يادـتبا  رد  هدـش و  رادربـخ  يو  ندـمآ  زا  ياهدـع  نوـچ  درک و  یظفاحادـخ  هَّللاتیآ  زا  ریزو  تسخن  هقیقد  هاـجنپ  هس و  تعاـس 

. دندرک تیاده  گرزب  رد  زا  ار  ناشیا  راب  نیا  دندوب ، هدرک  عامتجا 
. دندش يو  لیبموتا  تکرح  زا  عنام  هدرک و  تاساسحا  زاربا  هقیقد  دنچ  ات  دندز و  هقلح  لیبموتا  رود  مدرم  گرزب  رد  لباقم  رد  اما 

42 (1) درک . تعجارم  دوخ  لزنم  هب  بیترت  نیدب  ریزو  تسخن  دندرک و  قرفتم  لیبموتا  هار  رس  زا  ار  تیعمج  یماظتنا  نیرومأم  هرخألاب 

مدرم زا  ینادردق 

مدرم زا  ینادردق  مایپ 
درک رداص  ناریا  تلم  هب  باطخ  یمایپ  نالوؤسم ، مدرم و  زا  ینادردـق  روظنم  هب  یناشاک  هَّللاتیآو  تفای  همتاخ  اهدـیدزابودید  ماجنارس 

: تسا حرش  نیا  هب  مایپ  نتم  دش . تئارق  ویدار  رد  یناشاک  یفطصم  دیس  ناشیا  دنزرف  طسوت  و 
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93 ص :
میحرلا نمحرلا  هَّللامسب 

قایتشا شتآ  هکنآ  اب  دیـشک ، دوخ  هناخ  هب  ارم  هجوت ، تیانع و  وترپ  اب  اـناوت  راـگدرورپ  هک  ياهظحل  زا  مزیزع ، ناردارب  هب  مالـس  زا  سپ 
حور هشیمه  هک  دیدرگ  بجوم  ترفاسم  نیا  تارطاخ  دراذگیمن ، یقاب  يرگید  هشیدـنا  لاجم  هک  تسا  نازوس  يردـق  هب  ترفاسم  نیا 

. ددرگن یهاتوک  ترایز  تباین  اعد و  رد  هدش و  مسجم  مرظن  رد  تدابع  زا  تغارف  رد  امش  يافو  تقیقح و  افص و  یگنادرم و 
ار فیعض  نیا  اهنت  هن  دمآ ، لمع  هب  يروشک  هقطنم و  ره  نویّلم  یّلم و  لاجر  ناگرزب و  فرط  زا  هک  یمارکا  تبحم و  مارتحا و  لیلجت و 

يوکین هرمث  دومنیم و  رادـیدپ  رتزراب  رتمیظع و  مرظن  رد  ار  امـش  سدـقم  تضهن  هکلب  تخاسیم ، رتعشاخ  عضاخ و  یهلا  تاهّجوت  هب 
، تسا دادبتسا  رامعتسا و  هجنپ  زا  ییاهر  يارب  اهنآ  یگدامآ  قرش و  للم  هیّلک  هکلب  ناهج و  ناملـسم  للم  يرادیب  همّدقم  هک  تضهن  نیا 

. دومنیم رختفم  دنلبرس و  اهنآ  ربارب  رد  ارم 
رگا هدش و  هتخانش  شکمتس  ربجنر و  يایند  رد  رامعتسا  اب  هزرابم  نامرهق  تریغ و  تیّرح و  حور  زا  ياهناشن  تفارش و  هنومن  امش  زورما 

. دشابیم هدوب و  امش  تقیقح  یگنادرم و  نوهرم  یهلا ، لّضفت  زا  سپ  مه  نآ  تسا ، هدش  یفرعم  ایند  هب  تمدخ ، هدامآ  رازگتمدخ  نیا 
همئا تبترم و  یمتخ  سدقم  ماقم  تیبوبر و  هاگشیپ  هب  ار  شیر  لد  لاح و  ناشیرپ  یتلم  تاعّرضت  شیپ ، رفـس  رد  هک  يروطنامه  يراب ،

تاّرک هب  هک  راب  نیا  رد  مدوب ، هدرک  ار  اهنآ  ییاهر  ياعدتسا  مالسلا و  مهیلع 
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اهیلع ارهز  ماهبّیط  هّدج  رازم  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  ياده  همئا  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  دقرم  ادخ و  هناخ  ترایز 

. مدومنیم تلأسم  ار  لماک  یعطق و  يزوریپ  يرازگرکش ، لابند  رد  دشیم  بیصن  مالسلا 
مراد يزور  يوس  هب  ار  لد  هدید  یلو  تسا ، رارقرب  زاجح  رسارس  رد  رتمامت  هچ  ره  تدش  تنازر و  اب  مالسا  ساسا  هکنآ  اب  دنامن  هتفگان 
يداع ياهرشب  ياهغامد  زا  هتخیگنارب  ننس  هک  مراظتنا  نآ  رد  دوش و  هتشادرب  یمالسا  قرف  بعش و  نیب  زا  ضغب  فالتخا و  هنوگره  هک 

. دهد ّتیمیمص  افص و  هب  ار  دوخ  ياج  تسا ، مالسا  ملاع  رد  نتف  اهروج و  بجوم  هک 
رفاو ياهتبحم  دوشگ و  ار  اهلد  هدـقع  مالـسلا  مهیلع  عیقب  روبق  ترایز  دیـسر و  نایاپ  هب  جـح  مسارم  هّنملا  هَّللادـمحب و  مزیزع ، ناردارب 

نیسحلادبع دیس  هَّللاتیآ  ترـضح  تایانع  دومن و  دوخ  نویدم  ارم  نانبل ، نایعیـش  میعز  نوضیب  دیـشر  بانج  صوصخب  ینانبل ، ناردارب 
. درک قیوشت  تمدخ  همادا  هب  ارم  نانبل  نایعیش  یبهذم  ياوشیپ  نیدلافرش 

هدید ناریا  رویغ  دارفاو  ناناملسم  هب  اهنآ  میرکت  ناملسم و  ناردارب  قوش  زا  رتایریب  ياهنحـص  رتهب و  ياهرظنم  ترفاسم ، نیا  رـسارس  رد 
. دشیمن

ییاهتوعد تهج  نیمه  هب  متـشادن و  امـش  رادید  نطو و  هب  دورو  زج  یقوش  چیه  رگید  جح ، لامعا  نایاپ  زا  سپ  هکنآ  بلاج  هتکن  اما 
. مدومن زاورپ  ناریا  يوس  هب  ناوارف  هچ  ره  یقایتشا  اب  متساوخ و  ترذعم  اهنآ ، هیلاع  تاساسحا  زا  رکشت  اب  دشقارعو  رصمفرط  زاهک 
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امـش يارب  یـضوع  ریخ  ياـعد  رّکـشت و  ناـنتما و  راـهظا  زج  دـنتفریم ، هژر  مناگدـید  ربارب  رد  رهم  تبحم و  همه  نآ  هـک  دورو  ماـگنه 

. متشادن
ّرش زا  ار  نایناریا  ناریا و  هشیمه  تسا و  تیدحا  هاگرد  هب  نیلسوتم  ياشگلکـشم  هک  يونعم  زمر  نآ  یناهنپ و  تسد  نآ  هک  مراد  نیقی 

یمالـسا کلامم  هفلتخم  ياهمچرپ  هک  منیبیم  ار  يزور  لد ، ياهمشچ  اب  دوب و  دـهاوخ  راکددـم  رای و  ار  ام  هتـشاد ، نوصم  ناـگناگیب 
ياول ریز  رد  هشیمه  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  دیحوت  هناگی  یعقاو و  گنر 

 ... ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
. تشادرب دهاوخ  ایسآ  هنحص  زا  ار  رامعتسا  راب  تبکن  راثآ  اهشقن و 

يرازگتمدخ هب  ارم  هدومن و  راومه  دوخ  هب  ار  لابقتـسا  جـنر  مرگ ، ياوه  رد  هکاهناتـسرهشو  نارهت  یمارگنیلبقتـسم  هیلکزا  همتاخ ، رد 
ینابرهش مرتحمسییر  تیّدجو  لاجرو  انسو  یلم  ياروش  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  مالعا و  ياملع  هبطاق  زا  ًاصوصخم  دندومرف ، قیوشت 

هار رد  ار  همه  تیقفوم  هراومه  منکیم و  رکـشت  هنامیمـص  دـناهداد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هفیظو  ًاـقح  هک  یماـظتنا ، ياوق  نینواـعم و  و 
. مناهاوخ تکلمم  تلم و  نید و  هب  تمدخ 

هتاکرب هَّللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

یناشاک (1) 43 مساقلاوبا  دیس 

ص 1 و 4  ش . 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا ، همانزور  - 1
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ناهج ناملسم  للم  هب  باطخ  مایپ 

یمالـسا و تّما  تدـحو  تهج  رد  یمهم  تاکن  يواح  هک  دـندومن  رداص  ناـهج  ناملـسم  لـلم  هب  باـطخ  زین  یماـیپ  یناـشاک  هَّللاتیآ 
: تسا حرش  نیا  هب  مایپ  نیا  نتم  تسا . مالسا  ناهج  تالکشم  هنیمز  رد  یشیدناهراچ  يارب  یناهج  ياهرگنک  لیکشت 

ناهج ناملسم  للم  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هَّللامسب 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هَّللاب . ّالا  ةّوق  لوح و ال  نیبجتنملا و ال  هبحص  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  برهَّلل  دمحلا 

44 (1) ْمُکِییُْحی ...  اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا 

ص96 لیلخ ؛ ؛  اب  هارمه 
. دناوخیم یگنهامه  یگناگی و  هب  ار  امش  هشیمه  تساهدش ، رادهدهع  تیرشب  يارب  ار  ناهجود  تداعسهک  مالسانید  مناملسمناردارب ،

 .... اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  َنوُِملْسُم * ُْمْتنَأَو  ّالِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
هدنکارپ دینزب و  ادخ  نامـسیر  هب  گنچ  یگمه  دیریمن ، مالـسا  رب  زج  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دـیاب  هکنانچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا  »

توعد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  گرزب  ربمغیپ  ادخ و  باتک  يوریپ  هب  هدناوخ و  رگیدکی  شزاون  کمک و  هب  ار  امـش  مالـسا  نید  دیوشن ».
. دنکیم

ردص لاجر  هک  دوب  نامرف  نیا  زايوریپهجیتنرد  ناملسمناردارب ،

دلج ، 1 لاس 1331 ،) رد  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  جح  رفس  شرازگ   ) لیلخ اب  هارمه  رکسع ، یضاق  یلع  دیس  - 1
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رایسب نمشد  رب  مک  هّدع  اب  یهاتوک  تدم  رد  یتخـسرس ، ياکرادف و  یگنهامه و  یگناگی و  اب  هدنکفا  ناهج  رد  هلغلغ  دنتـسناوت  مالـسا 

. دنناسرب هسنارف  زکرم  نیچ و  ات  ار  دوخ  ذوفن  رادتقا و  هنماد  دنوش و  هریچ  دوخ 
رامعتـسا ياجهبان  ياهتلاخد  دولوم  هک  یمالـسا ، للم  یگنهامه  مدع  یگدنکارپ و  نیا  كانرطخ ، زادـگناج و  عضو  نیا  نم ! ناردارب 
يدمحم يردارب  هک  دوب  دـیلپ  تسایـس  موش و  هشقن  نیا  هجیتن  رد  تسا و  هدـناشک  يراوخ  ّتلذ و  نیا  هب  ار  ناناملـسم  دـشابیم ، نابلط 

. دندرب ناناملسم  نایم  زا  ار  یمالسا  تدحو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
اب ار  یمالـسا  هیلاع  قالخا  دـندرک و  تسـس  ناناملـسم  ياهلد  رد  ار  نامیا  داینب  دنتـسناوت  هکاـجنآ  اـت  يرامعتـسا  ياـهتسد  مناردارب !

ّتلذ و یگدنب و  یگدرب و  يارب  یعنام  مکحم ، ژد  نیا  نتـسکش  زا  سپ  ات  دنتخاس  دوبان  اشحف  زکارم  دایدزا  یلکلا و  تابورـشم  جـیورت 
نمشد دهدیم ، یهاوگ  ناناملـسم  روآتقر  تلاح  دینیبیم و  دوخ  مشچ  هب  تسا و  راکـشآ  هچنانچ  دشابن و  دوجوم  نانآ  نتخاس  تسپ 

. تفای یگرزب  يزوریپ  كانرطخ ، حالس  نیا  نتخادنا  راک  هب  اب 
زیخاتسر زور  زا  هتشادن و  نید  رگا   » میوگب مناردارب  هب  هدرک و  رارکت  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  راوگرزب  ّدج  راتفگ  دیاب  هک  تساجنیا 

«. دیشاب درم  دازآ  یناگدنز  رد  دیرادن  میب 
ار نمـشد  گنرین  بیرف  دیوش و  روآدای  ار  نآ  موش  بقاوع  هدیـشک و  تسد  یگدـنکارپ  ییور و  ود  زا  دـییایب  مالـسا  رطاخ  هب  ناردارب !

. دیزاس یثنخ  تسا  هدیشک  امش  يدوبان  يارب  هک  ار  وا  نک  تموکح  زادنایب و  هقرفت  كانرطخ  هشقن  هدروخن ،
نمشد تسکش  يارب  ام  هک  دنکیم  باجیا  ناهج  ثداوح  زورما 
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. مینارب دوخ  هناخ  كاخ و  زا  ار  یبنجا  لماک ، یگنهامه  مهافت و  اب  هداد ، رگیدکی  تسد  هب  تسد  دوخ ، لالقتسا  تدایس و  ظفح  و 
هدـنب هتخادنارـس ، تشپ  ار  ینید  تاروتـسد  هک  تسا  نیا  هجیتنرد  هتفرگ ، ار  ناناملـسم  نابیرگ  زورما  هک  یگتـسکشرس  یناـشیرپ و  نیا 

. درک عطق  همشچرس  زا  ار  بآ  تسیاب  راچان  تفآ ، نیا  نتخاس  نکهشیر  يارب  نونکا  دناهدش ، تایّدام  توهش و 
مایق و هب  ار  امـش  دناهتخاس ، ادف  ار  دوخ  ناج  مالـسا ، مان  يدنلب  تمظع و  دجم و  هار  رد  هک  امـش  ناردپ  نادیواج  ناور  زورما  مناردارب !

نانمـشد یگدنب  قوط  نانآ  نادـنزرف  نویلیم  دـصراهچ  دـنیبیم  هکنیا  زا  دـنکیم و  توعد  يرامعتـسا  ذوفن  هنوگره  لباقم  رد  تمواقم 
. دنزاسیم هجوتم  امش  هب  ار  ترفن  مشخ و  زارپ  ياههاگن  دنزادرپیم ، هیزج  اهنآ  هب  هدرازگ و  ندرگ  هب  ار  دوخ 

. دناهدش دوخ  كدنا  ِنمشد  نوبز  رایسب ، هّدع  اب  اهنآ  نادنزرف  زورما  دندوب و  هریچ  رایسب  نمشد  رب  مک  هّدع  اب  اهنآ  زورید  يرآ ،
امش زا  ناناملسم ، تفارش  ظفح  يارب  مالسا ، تزع  يارب  ناملسم  کی  مان  هب  هدرک و  رارکت  ار  نادیواج  هزیکاپ و  ياهناور  نآ  يادن  نم 

رد كاپ  نوخ  نآ  زونه  هک  دـینک  تباث  دوخ  هنادرم  مایق  اب  تخـس ، قیاقد  نیا  رد  مراد  راظتنا  مهاوخیم و  کـمک  ناردـپ  نآ  نادـنزرف 
: تسا وا  تمحر  دیون  ادخ و  مایپ  نیا  دراد . نایرج  امش  ياهگر 

. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُکْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأَو  اُونَزَْحت  الَو  اُونِهَت  الَو 
اب امش  هک  دنچ  ره  دیشابن ، كانهودنا  دیوشن و  تسس  »
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.« دیراد يرترب  دیرب  رس  هب  نامیا 

ناملـسم و لـلم  زا  لکـشتم  ههبج  کـی  دوـجو  هک  دـیازفایم  اـم  نیقی  رب  هظحل  ره  ناـهج ، هرمزور  ثداوـح  یلعف و  عـضو  نـم ! ناردارب 
هتفرگ ماهلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  گرزب  ربمایپ  ییامنهار  نید و  يونعم  هبنج  زا  ات  دسریم  رظن  هب  يرورض  تلم  تلود و  یگنهامه 

. دزاس يریگولج  بناجا  هنخر  زا  داجیا و  یمکحم  ّدس  نارکون ، يرامعتسا و  عماطم  ربارب  رد  و 
. دش بکترم  ناناملسم  نتخاس  دوبان  روظنم  هب  یبنجا  هک  دوب  ییاهيراکهبت  نارازه  زا  یکی  لیئارسا  یلاشوپ  تلود  داجیا  ناردارب !

رد رابکی  لاس  ره  هک  هنایلاس  هرگنک  لیکشت  اب  زج  دریگب ، هدهع  هب  ار  ینیگنس  هفیظو  نینچ  دناوتب  هک  یمالـسا  تدحو  نیا  تسین  یکش 
. دشابیمن رودقم  دزاس ، رارقرب  اهروشک  رگید  طاقن  رد  ار  دوخ  بعش  دوش و  لیکشت  یمالسا  ياهروشک  تختیاپ 

زرحم نید  هب  تبـسن  اهنآ  دـیدش  هقالع  هک  یمالـسا  ياهروشک  يداصتقا  یگنهرف و  ینید ، یـسایس ، ناگدـنیامن  یتسیاـب  هرگنک  نیا  رد 
. دننک تکرش  دشاب 

( دنـشاب هک  یبهذـم  ره  زا   ) ار یمالـسا  ياهروشک  يداـصتقا  یگنهرف و  یبدا ، یـسایس ، روما  هب  طوبرم  لـئاسم  تسا  فظوم  هرگنک  نیا 
. دنک ذاختا  مزال  میمصت  اهتمسق  نیا  زا  کی  ره  زا  صقاون  لیمکت  تاجایتحا و  نیمأت  رد  هداد و  رارق  قیقد  هعلاطم  دروم 

یناهج ياهگنج  زا  ار  یمالسا  للم  هک  دراد  هفیظو  نینچمه 
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اب هـک  تـسا  هرگنک  نـیا  فیاـظو  زا  زین  دزاـس و  راداو  دوـخ  ياـهروشک  لالقتـسا  زا  عاـفد  هـب  ار  اـهنآ  لاـح  نـیع  رد  و  هتـشاد ، راـنکرب 
هک اجنآ  ات  دننک . ششوک  یناهج  حلص  ظفح  رد  هدرک و  تدعاسم  دنربیم ، رـس  هب  رامعتـسا  غوی  ریز  هک  رگید  یمالـساریغ  ياهروشک 

. ددرگ گنج ، ِنانمشد  نایوج و  حلص  يارب  یهاگهانپ  تیرشب و  ظفح  يارب  يرگنس  یمالسا ، ههبج  نیا 
ات تدم و  نیا  لالخ  رد  ات  دریگب  لاسکی  تدم  يارب  مزال  تامیمـصت  هدش  رکذ  تاهج  زا  کی  ره  هب  تبـسن  تسا  فظوم  هرگنک  نیا 

. دوش هدراذگ  ارجا  دروم  هب  دوشیم  لیکشت  رگید  لاس  هسلج  هک  یماگنه 
نیودـت و دوشیم ، باختنا  راک  نیا  يارب  هرگنک  هسلج  نیلوا  رد  هک  یـصوصخم  ياهنویـسیمک  فرط  زا  یتسیاب  هرگنک ، نیا  هماـنماظن 

يداصتقا نویـسیمک  کی  داجیا  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  یتسیاب  همان  ماـظن  نیا  هک  ار  يرورـض  مهم و  داوم  دـسرب . هرگنک  بیوصت  هب  سپس 
. دزادرپیم ناناملسم  زا  هنایلاس  هنایهام و  هناعا  يروآعمج  هب  هتشاد و  هبعش  یمالسا  ياهروشک  فلتخم  طاقن  رد  هک  تسا  یمئاد 

، ناناوتان ارقف ، ياهيدنمزاین  فرص  تاجناخراک ، نیا  راک  دمآرد  هدیسر و  یتعنص  تاجناخراک  دیرخ  فرـصم  هب  هدش  عمج  ياههناعا 
نآ دصردتسیب  هدـیدرگ و  یمالـسا  ياهروشک  زا  یعافد  لیاسو  لیمکت  ناهج ، طاقن  هب  ناملـسم  نیغلبم  مازعا  اهناتـسرامیب ، گنهرف ،

. دوشیم هداد  صیصخت  نآ  بعش  هرگنک و  يرورض  هنیزه  يارب 
ناملسم ياهتیصخش  لاجر و  هب  ار  مایپ  نیا  هک  نونکا  نم 
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تساوخرد یمالسا  ياهروشک  زا  دوش و  لیکشت  نارهت  رد  هدنیآ  زییاپ  رد  هرگنک  نیا  هسلج  نیلّوا  هک  منکیم  داهنشیپ  متسرفیم ، ناهج 

هرگنک نیا  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  هدومزآراـک  رادمتـسایس و  تسود و  نطو  دنمـشناد و  لاـجر  زا  ياهدـنیامن  کـی  ره  هک  میاـمنیم 
تامدقم بیترت  يارب  ییاهنویـسیمک  ًاودب  تسا  مزال  دـشوپب ، لمع  هماج  یبولطم  تروص  هب  داهنـشیپ  نیا  هکنیا  يارب  دـنیامن و  باختنا 

. ددرگ لیکشت  نآ  همانرب  میظنت  هسلج و  زور  نییعت  نینچمه  درک و  دهاوخ  تکرش  نآ  رد  هک  هدنیامن  باختنا  هرگنک و  نیلّوا 
لیکـشت رب  قافتا  ناگدنیامن و  باختنا  زا  سپ  هتخادرپ و  تروشم  هب  رگید  قرط  ای  هبتاکم و  قیرط  زا  رگیدـکی  اب  دـیاب  اهنویـسیمک  نیا 

. دوش لاسرا  نارهت  رد  نانآ  روضح  يارب  یمسر  همانتوعد  ات  دنراد  مالعا  ار  هجیتن  نیعم ) زور  رد   ) هرگنک
يراکمه اب  ار  دوخ  راکفا  هجیتن  هدرک ، هدافتـسا  عقوم  زا  مراد  راظتنا  دنتـسه ، یفاک  هبرجت  عالطا و  ياراد  هک  مالـسا  گرزب  لاجر  زانم 

. دنزاس نادیواج  ار  دوخ  کین  مان  هلیسو  نیا  هب  دنهد و  رارق  دوخ  نطو  مه  یبهذم و  ناردارب  تمدخ  هار  رد  هرگنک ، نیا  هب  تبسن 
نیا رد  هـک  مهاوـخیم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  زا  هدوـب و  دوـخ  ناملـسم  ناردارب  فرط  زا  توـعد ، نـیا  خـساپ  راـظتنا  رد  نوـنکانم 

45 (1) دهد . قیفوت  تیرشب  حلص و  هب  تمدخ  ناناملسم و  مالسا و  تمدخ  رد  ار  ام  یناهج ، تخس  ياهنافوط 
یناشاک مساقلاوبا  دیس 

46 (2)

اه تشون  یپ 

ص 1 و 5  ش . 1331 ه . / 6 خروم 5 / تاعالطا ، همانزور  - 1
دلج ، 1 لاس 1331 ،) رد  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  جح  رفس  شرازگ   ) لیلخ اب  هارمه  رکسع ، یضاق  یلع  دیس  - 2
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ج 1 دانسا ، تیاور  هب  یناشاک  مساقلاوبا  دیس  هَّللاۀیآ  زرابم  یناحور  ( 1  ) 1

ص 619 ج 2 ، نامه ، ( 2  ) 2
ص 191 ، 6 - 7 رصاعم ، گنهرف  خیرات و  (. 1  ) 3

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  (. 2  ) 4
هتادییأت تماد  یقرت  رقابدّمحم  ياقآ  باطتسم  بانج  تمدخ 

، درادن هار  منیزح  بلق  رد  رورـس  دنچره  دیدرگ . متّرـسم  ثعاب  مزیزع  ياقآ  هنادنـسپادخ  فطاوع  هنامیمـص و  تاکیربت  دوشیم  ضرع 
دّمحملآ جرف  دنوادخ  دیشاب . هّیبیغ  فاطلاو  هّیهلا  تایانع  لومـشم  مزیزع  نایاقآ  ناتـسود و  همه  راکرـس و  دیدج  لاس  نیا  رد  مراودیما 

رد مهاوخیم . ترذعم  هدوب  همّظعم  هّکم  هرّونم و  هنیدم  هب  فرـشت  هب  دنتـسم  هک  باوج  ریخأت  زا  دیامرف . کیدزن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینیـسحلا مساقلاوبا  رقحالا  داب . ماک  هب  ماّیا  دـیامرف . باجتـسم  دـنوادخ  ماهدوب . ناتـسود  همه  هرایزلا  بئان  وگاـعد و  هفیرـش  نکاـما  نآ 

یناشاکلا
زین رفس  لوط  رد  توعد و  ار  ناشیا  یمـسر  روط  هب  دوشیم ، ربخ  اب  یناشاک  هَّللاتیآ  میمـصت  زا  يدوعـس  تلود  هک  نآ  زا  سپ  (. 1  ) 5

فرطرب رفـس  نیا  كرادـت  رد  یناوتان  زا  يراگیـس  ياقآ  ینارگن  هجیتن  رد  دـهدیم و  رارق  ناهارمه  ناشیا و  رایتخا  رد  ار  مزال  تاناکما 
. ددرگیم

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  زین  یناشاک  هَّللا  ۀیآ  موحرم  رتخد  داماد  یمارگ ، نسح  ياقآ 
میدقت ناشیا  هب  ار  همانتوعد  دمآ و  دنتشاد  فیرشت  اجنآ  هَّللا  ۀیآ  ترضح  عقوم  نآ  رد  هک  ام  لزنم  هب  ناتسبرع  ریفس  ثوغ  هزمح  ياقآ 

لزنم هب  دوخ  راـک  رتفد  زا  مردـپ  زور  نآ  رخاوا  رد  تسا . هدـیدرگ  رداـص  امـش  ماـن  هب  مه  توعد  تراـک  کـی  تفگ  زین  هدـنب  هب  درک ،
: دندرک راهظا  عوضوم  زا  عالطا  زا  سپ  دندمآ و 

دعب زور  دنچ  اّما  متفریذپ  رتهتـسیاش ، رتگرزب و  مه  دندوب و  مردپ  مه  ناشیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  زین  نم  منکیم . هدافتـسا  توعد  نیا  زا  نم 
همانتوعد ياضاقت  مه  امـش  يارب  تشاد ، راهظا  دـش و  علّطم  مردـپ  نایرج  زا  دوب ، هدـمآ  راک  یگنوگچ  زا  عالطا  يارب  ریفـس  ياقآ  هک 

هَّللاۀیآ ترـضح  زین  ردپ و  نم و  بایغ  رد  لزنم  هب  طوبرم  روما  رد  دشیم و  لیطعت  راک  رتفد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  مردـپ  یلو  درک ، میهاوخ 
. مدرک رظنفرص  جح  هب  نتفر  زا  نم  اذل  میوش  فرشم  ود  ره  هک  دندیدن  تحلصم  دشیم ، داجیا  للخ  یناشاک 

رودص مدع  زین  و  ش . لاس 1331 ه . رد  جـح  هب  نایناریا  مازعا  اب  قّدـصم  تلود  تفلاخم  هنیمز  رد  یّمهم  هتکن  هب  همادا  رد  یمارگ  ياقآ 
: دیوگیم هدرک  هراشا  نانآ  يارب  همانرذگ 
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هاش و اضردّمحم  اب  تاقالم  زا  سپ  ریزو ، تسخن  قّدصم  دّـمحم  رتکد  ياقآ  ش ، 1331 ه . / 4 خیرات 26 / رد  دـیراد  عالطا  هک  يروط  هب 
رد تفر و  دابآ  دـمحا  هب  افعتـسا و  يریزو  تسخن  ماقم  زا  دوخ ، نارای  یّتح  یّلم و  ههبج  یناشاک و  هَّللاۀـیآ  ترـضح  اـب  هرکاذـم  نودـب 

هزرابم هب  ار  مدرم  دوخ ، زاستشونرس  ّمهم و  هیعالطا  اب  یناشاک  هَّللاۀیآ  موحرم  دندوب ، هتفرورف  ینادرگرـس  تریح و  رد  مدرم  هک  یلاح 
رتکد تشگزاب  ماوق و  تلود  ینوگنرـس  ات  ار  دوخ  تازرابم  دـندرک ، دـیکأت  توعد و  ۀنطلـسلا  ماوق  ینعی  هاش  یباصتنا  تلود  اب  ناـمایب 

: دندومرف ناشیا  دنهد . همادا  قّدصم 
دش و افعتسا  هب  راچان  ریت  راتشک 30  زا  سپ  ماوق  تلود  ور  نیا  زا  داد ، مهاوخ  همادا  يزوریپ  ات  هزرابم  هب  دیشوپ و  مهاوخ  نفک  دوخ  نم 

. تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  يرتشیب  رایتخا  اب  قّدصم  رتکد 
ياهراپ هنیمز  رد  يو  هب  یناشاک  هَّللاۀـیآ  هماـن  اـب  هطبار  رد  قّدـصم  رتکد  مدرم ، یناـشاک و  هَّللاۀـیآ  موحرم  ياهيراکادـف  مغریلع  نکیل 

هب یناشاک  هَّللاۀیآ  هک  یلکـش  هب  داد  ماجنا  يدنـسپان  لمعلاسکع  جح ، نایـضاقتم  يارب  همانرذگ  رودـص  مدـع  تسردان و  ياهباصتنا 
. دندرک كرت  ار  نارهت  رهق  تروص 

هنیمز رد  ریزو  تسخن  هک  تشاد  راهظا  هتفرگ ، سامت  بناجنیا  اب  ینفلت  قّدصم  رتکد  ياقآ  رتفد  لوؤسم  ییاهب  خیش  ياقآ  دعب  زور  دنچ 
نتفر يارب  نتسشن ، یتعاس  زا  سپ  متفر و  قّدصم  رتکد  ياقآ  رتفد  هب  هتفریذپ  مه  نم  دننک . تبحص  امش  اب  دنهاوخیم  لئاسم  زا  ياهراپ 

رامآ و هئارا  اب  درک و  دروخرب  نم  اب  کشخ  يّدـج و  رایـسب  هشیمه ، فـالخ  رب  دورو  ماـگنه  مدـش . توعد  ناـشیا  راـک  قاـطا  نورد  هب 
: تشاد راهظا  ّجح  رفس  ياههنیزه  دروم  رد  یماقرا 

جح يارب  همانرذگ  يراجلاس  رد  ور  نیا  زا  دـنک  نیمأت  ار  نایجاح  رفـس  ياههنیزه  زاین و  دروم  زرا  دـناوتب  هک  تسین  یطیارـش  رد  تلود 
! دش دهاوخن  رداص 

اب هطبار  رد  ناشیا  تسا . هتفرگن  تروص  یتسرد  تشادرب  یناشاک  هَّللاۀیآ  ترضح  همان  هنیمز  رد  ریزو ! تسخن  ياقآ  متـشاد : راهظا  هدنب 
زا ارچ  دـیامن  نیمأت  ار  جاّـجح  زاـین  دروم  زرا  تسناوتیمن  تلود  رگا  هک  تسا  نیا  هَّللا  ۀـیآ  فرح  دناهتـشاد ، ضارتعا  لـمع  یگنوگچ 

؟ دناسرن مدرم  داحآ  عالطا  هب  ار  نآ  اههناسر  طّسوت  لبق  هام  دنچ 
فیاظو ماجنا  هدامآ  دـناهدرک و  یظفاحادـخ  ياهّدـع  اب  یّتح  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  ياـهراک  ییاتـسور  يرهـش و  مدرم  هک  نونکا  مه  و 

؟ دیاهتشاد مالعا  ار  بلطم  نیا  دنشابیم  دوخ  ینید 
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. دندرگرب دوخ  راید  هب  هتسکشرس  هدرسفا و  ای  دننک و  جح  نتفر  هب  مادقا  قاچاق  قیرط  زا  ای  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  امش  مادقا  نیا 
ییاهب خیش  ياقآ  زا  تاقالم ، ّلحم  زا  جورخ  زا  سپ  دنوش . راتساوخ  ار  وگتفگ  متخ  ناشیا  ات  دش  بجوم  بناجنیا  تاحیـضوت  هنافـسأتم 

. مدش جراخ  اجنآ  زا  هدرک  هلگ  ناشیا  راتفر  راتفگ و  زا  قّدصم ، رتکد  ياقآ  رتفد  لوؤسم 
: تشاد راهظا  ییاهب  خیـش  ياقآ  دز و  گنز  نفلت  مدوب ، هَّللاۀیآ  ترـضح  تمدخ  نتفر  مزاع  شرازگ ، هئارا  يارب  هک  یلاح  رد  دـعب  زور 

! دنتسه امش  اب  يروف  تاقالم  راتساوخ  ریزو  تسخن  ياقآ 
تکلمم و تالکشم  هب  هّجوت  اب  و  دیتسه ، ناوج  امـش  تشاد : راهظا  ییاهب  خیـش  ياقآ  اّما  مدرک ، يراددوخ  تاقالم  شریذپ  زا  بناجنیا 

. دییایب يروف  ًامتح  دیوش ، دنمهلگ  دیابن  ناشیا  ناوارف  هلغشم 
. مریگن رارق  تبون  رد  هک  مدش  نآ  ناهاوخو  متفر  ناشیا  رتفد  هب  متشادن  یلیامت  هکنیا  اب  نم 

مّسبتم نادنخ و  هرهچ  اب  هتشذگ  زور  فالخ  رب  مدش و  دراو  نم  دش ، جراخ  تاقالم  قاطا  زا  اکیرمآ  ریفـس  هکنآ  زا  سپ  دعب و  یتاظحل 
. مدش وربور  قّدصم  رتکد  ياقآ  یمیمص  و 

ییامنهار ارم  مه  امش  تاحیـضوت  مدناوخ ، تقد  هب  ار  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  همان  رگید  رابکی  امـش ، نتفر  زا  سپ  زورید  تشاد : راهظا  ناشیا 
هب نایضاقتم  ینادرگرـس  عفر  يارب  نیا  ربانب  تسا . تسرد  هدش  نایب  جاّجح  دروم  رد  هچنآ  ًاصوصخ  همان  بلاطم  یمامت  هجیتن  رد  درک و 

همانرذگ رودص  هب  تبـسن  ناشیا  ییامنهار  اب  بایفرـش و  هَّللاۀیآ  ترـضح  تمدـخ  مداد ، روتـسد  ینابرهـش  سییر  لامک ، پیترـس  ياقآ 
. دیامن مادقا 

سپس دیامن ، نایضاقتم  میلست  رداص و  ار  نارئاز  همانرذگ  ینابرهـش  دییامرف  روتـسد  هک  تسا  نآ  رتهب  متـشاد : راهظا  رّکـشت  نمـض  هدنب 
. دنناسرب مدرم  ناشیا و  عالطا  هب  ار  بتارم 
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105 ص :
، بّجعت لامک  اـب  مدیـسر  دوخ  راـک  رتفد  هب  یتقو  متـشگزاب . لزنم  هب  هدرک و  كرت  ار  ریزو  تسخن  رتفد  رطاـخ  تیاـضر  اـب  لاـح  ره  هب 

: دوب حرش  نیا  هب  همان  نتم  دمآ ، نم  دزن  یناشاک  هَّللاۀیآ  هب  باطخ  ریزو  تسخن  همان  لگ و  هتسد  کی  اب  يراوس  روتوم 
: دناسریم یلاع  ضرع  هب 

هب عجار  میوگیم ، کیربت  یّلم  ياروش  سلجم  تسایر  هب  ار  بانج  نآ  باختنا  ًالّوا  دـش ، ترایز  یمارگ  ياـقآ  طّـسوت  هکراـبم  هموقرم 
. دیاهدومرف موقرم  هک  تسا  روطنامه  بلطم  مه  جاّجح 

زین مه  روشک  مالعا  ياملع  نایاقآ  یضعب  فرط  زا  تسا . هدش  هداد  باب  نیا  رد  یتارکذت  زورید  مه  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  فرط  زا 
. دسرب یلاع  ضرع  هب  مولعم و  تلود  عطاق  میمصت  هزور  ود  نیمه  رد  مراودیما  دناهدومن ، یتادیکأت 

قّدصم دّمحم  رتکد 
صص 1 و 4 ش ، 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 6

صص 1 و 4 ، 31 / 6 خروم 13 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 7
صص 1 و 4 ، 1331 / 6 خروم 6 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 8

نینچ هدرک ، لـقن  رگید  ياهنوـگهب  ار  ربـخ  نـیا  سرپدـتیانوی  يرازگربـخ  ش . 1331 ه . / 6 خروم 5 / تاـعالطا ، هماـنزور  رد  (.» 1  ) 9
: دسیونیم

مزاع جـح  يارب  هک  نارئاز  زا  يدایز  هّدـع  لبق  يدـنچ  دوب . هدز  ياهقباسیب  راک  هب  تسد  راب  نیلوا  يارب  اکیرمآ  ییاوه  ياهورین  زورید 
. دندوب هدش  راتفرگ  يزیگنا  ّتقر  رایسب  عضو  رد  هیلقن ، هلیسو  عون  چیه  ندوبن  تلع  هب  یلو  دندش  توریب  ردنب  دراو  دنشابیم ، هکم 

. دیامن دادمتسا  ییاوه  يورین  زا  هکنیا  زج  دیدن  ياهراچ  دوب ، هیلقن  هلیسو  دقاف  هک  زین  نانبل  تلود 
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106 ص :
نیمز هب  هاگدورف  رد  اکیرمآ  ییاوه  يورین  يربرفاـسم  گرزب  ياـهامیپاوه  زا  دـنورف  هک 12  دوب  هتـشذگ  اضاقت  نیا  زا  تعاس  مین  طـقف 
روبزم ياـهامیپاوه  هک  تسا  رفن  دودح 3000  نیرئاز  هّدـع  دـندومن . لمح  همظعم  هکم  تمـس  هب  ار  نارئاز  زا  رفن  کی 50  ره  تسـشن و 

. دومن دنهاوخ  لمح  هکم  هب  یناجم  روطهب  زورما  رهظ  ات  ار  اهنآ  هیّلک 
خروم 5/ تاعالطا  همانزور  دناهدرک . هدافتـسا  هدربمان  ياهامیپاوه  زا  هک  دنتـسه  یناسک  وزج  یناریا  راوز  زا  يدایز  هدع  عالطا ، رارق  هب 

«. 1331 ص 3 / 6
دنورف هدزاود  دـعب ، تعاـس  مین  تساوخرد ، لاـبند  هب  درادـن  ناـکما  هتفرگ و  تروص  لـقن  رد  یفیرحت  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  ربـخ ، نتم 

رظن هب  و  دراد ! ار  رفاسم  هاجنپ  زا  شیب  ندرب  ناوت  گرزب  ياـمیپاوه  نیا ، رب  هوـالع  دـشاب . هتـسشن  نیمز  هب  توریب  هاـگدورف  رد  اـمیپاوه 
. تسا حیحص  يراگیس  ياقآ  لقن  نامه  دسریم 

اکیرمآییاوـه يورین  مادـقا  نـیا  زا  ناـنابلخ و  زا  هدرک ، دـیدزاب  ار  اـمیپاوه  فـلتخم  ياهتمــسق  زاورپ ، نمــض  رد  یناـشاک  هَّللاتـیآ 
ص 1) ش ، 1331 ه . / 6 خروم 8 / تاعالطا  همانزور  دندومنینادردق (

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 10
ریخأت تلع  هب  یلو  دـیامن  لابقتـسا  ناهارمهو  ناریایلم  ياروش  سلجم  سییر  زاات  دوبهدـمآ  هاگدورفهب  دوعـس  کـلم  هدـنیامن  هّدـجرد ،
خروم تاعالطا ، درک (. لابقتسا  هَّللاتیآ  زا  يدوعس  تلود  هجراخ  ترازو  نواعم  مود  هلهو  رد  دشن و  هَّللاتیآ  تاقالم  هب  قفوم  امیپاوه 

(. ص 1 ، 1331 / 6 / 25
. يروضح هبحاصم  يراگیس ، یلع  دمحم  جاح  ياقآ  (. 2  ) 11

. تسا دارم  يزنودنا  زور  نآ  تیعمج  (. 1  ) 12
ص 4 ش . 1331 ه . / 6 خروم 6 / تاعالطا ، همانزور  (. 2  ) 13
ص 1. ش ، 1331 ه . / 6 خروم 6 / تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 14

روتـسد هب  ام  هک  تشاد  راهظا  يراگیـس  ياقآ  هک  دـنراد  هجوت  زیزع  ناگدـنناوخ  ص 332 ، ، 7 رـصاعم 6 - گنهرف  خـیرات و  (. 1  ) 15
! میدش مرحم  هتسب و  مارحا  توریب  زا  تاقیم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  یناشاک  هَّللاتیآ 

: مینکیم بلج   1331 / 6 خروم 25 / تاعالطا ، همانزور  شرازگ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  نخس ، نیا  دییأت  رد  (. 1  ) 16
هَّللاتیآ ترـضح  زا  دوشیم ، هدـناوخ  دوعـس  نبا  مان  هب  جـح  مسارم  عورـش  زا  لبق  ًالومعم  هلاس  همه  هک  ياهبطخ  رد  نابرق  دـیع  زور  رد 

. تسا هدشیم  رکذ  هبطخ  رد  جاجحلا » دیس  ناونع « هب  قوراف  مان  هلاس  همه  هک  یتروص  رد  دش ، دای  جاجحلا » دیس  مانب «
ص 8 ش . 1331 ه . / 6 خروم 16 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 17

ص 1 ، 1331 / 6 خروم 25 / تاعالطا  (. 2  ) 18
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107 ص :
ص 5 ش ، 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 19

نینچ یهقف ، ياههاگدید  لئاسم و  زین  جاجحتیرثکا و  تساوخرد  رثا  رب  ناشیا  هکلب  هدوبن ، حرطم  یگدند  کی  اجنیا  رد  ًاعطق  (. 1  ) 20
.« دنک لمع  دوخ  یعرش  فیلکت  هب  تساوخیم  وا  هتبلا  دیوگیم «: هلصافالب  ناشیا  هکنیا  امک  تسا . هدیزگرب  ار  يرظن 

ات 335 ص 332  ج 6 و 7 ، رصاعم ، گنهرف  خیرات و  هلجم  (. 1  ) 21
: دسیونیم هدج  زا  برع  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 4  ، 1331 / 6 خروم 6 / تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 22

هکنآ ظاـحل  زا  دـمآ ، لـمع  هب  ناریا  یلم  ياروش  سلجم  سییر  ینید و  ربـهر  یناـشاک  هَّللاتیآ  زا  يدوعـس  تلود  ماـن  هب  هک  یلابقتـسا 
: دیازفایم سپس  دوب . هقباسیب  ریظنیب و  دنتشاد  تکرش  نآ  رد  یمالسا  فلتخم  کلامم  جاجح  مدرم و  تلود و 

هَّللاتیآ و نایم  زاجحرد  هکیتارکاذم  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  هکم ، هب  یناشاک  هَّللاتیآ  ترفاسم  هک  دـننکیم  هدـیقع  راهظا  علّطم  لفاحم 
زئاح یمالسا  للم  نایم  يراکمه  طابترا و  ياههتشر  میکحت  يونعم و  ظاحل  زا  تفرگ ، دهاوخ  تروص  یمالـساکلامم  هتـسجرب  لاجر 

. دوب دهاوخ  ناوارف  تیمها 
. دوشیم زاب  نآ  فقس  زاین  عقوم  رد  هک  يراد  فقس  ياهلیبموتا  (. 1  ) 23

1331 / 7 خروم 22 / هرامش 709  دنس  (. 1  ) 24
یماـظن ياـهامیپاوه  زا  یکی  اـب  هَّللاتیآ  ترـضح  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دوـب ، کـمک  هب  رـضاح  يدوعـس  تلود  هچ  رگا  (. 1  ) 25

«. تسا هدش  لقن  یمرزآ  ياقآ  زا  همان  هیشاح  رد  حیضوت  نیا  دندروآ «، فیرشت  هدج  هب  ییاکیرمآ 
سییر ینابرهـش و  سییر  جـح و  هرادا  سییر  و  هدـج ، رادـنامرف  هجراـخ و  روـما  ترازو  نواـعم  ترافـس ، ياـضعا  رب  هوـالع  (. 1  ) 26

ناراـتخم و ریزو  اـهنیا  رب  هوـالع  رهظ  یلو  دـندوب ، رـضاح  رـصم  قارع و  نارادراـک  يدوعــس و  ییاوـه  هاـگنب  سییر  هّدـج و  يرادرهش 
رـضاح زین  زاجح  یلاها  یناریا و  جاجح  زا  ياهدع  يدنه و  یناتـسکاپ و  یلوسنک  دارفا  زا  ياهّدـع  یمالـسا و  ياهروشک  ریاس  نارادراک 

هراّیط لوصو  دعوم  دنتفر ، دنتساوخ و  ترذعم  رهظ  دماین ، هَّللاتیآ  ترـضح  لماح  يامیپاوه  دندیـشک و  راظتنا  اهتعاس  نوچ  دندوب و 
ار يدوعـس  یتـلود  یمـسر  نیرومأـم  طـقف  میتفاـی و  یهاـگآ  شلوصو  دـعوم  زا  عطق  روطهب  نآ ، لوصو  زا  لـبق  یمک  دوـبن و  نیعم  مه 

راعـشا اهنآ  هب  دوب ، هدـش  رـصم  قارع و  نارادراـک  فرط  زا  هک  يدـکؤم  شهاوخ  هب  رظن  مه  ترافـس  فرط  زا  دـنهد . عـالطا  دنتـسناوت 
«. تسا هدنهدشرازگ  زا  حیضوت  نیا  دندش «، رضاح  دیدرگ و 

. دوب هبنشکی  همانزور ، ربخم  راهظا  فالخرب  (. 1  ) 27
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108 ص :
. تسین تقیقح  قباطم  مه  تمسق  نیا  (. 2  ) 28

. تسا هدش  ضرع  ًاحورشم  هدحیلع  یشرازگ  رد  هک  تسا  نامه  یعقاو  یقیقح و  نایرج  تسا و  تقیقح  زا  رود  حرش  نیا  (. 3  ) 29
. رّوصملا همانزور  شرازگ  نایاپ  (. 1  ) 30

ص 4 ش . 1331 ه . / 6 خّروم 11 / تاعالطا  همانزور  (. 1  ) 31
ص 1 و 7 ش . 1331 ه . / 6 خروم 15 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 32

ص 1 ش . 1331 ه . / 6 خروم 15 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 33
ص 8 ش . 1331 ه . / 6 خروم 16 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 34

ص 1 ، 1331 / 6 خروم 17 / تاعالطا ، همانزور  (. 2  ) 35
ص 10 ش . 1331 ه . / 6 خروم 22 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 36

ص 1 و 5 ش . 1331 ه . / 6 خروم 23 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 37
. بالقنا نادیم  نآ : یلعف  مان  (. 1  ) 38

هرس سدق  ینیمخ  ماما  نادیم  نآ : یلعف  مان  (. 2  ) 39
ص 1 و 8 ش . 1331 ه . / 6 خروم 23 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 40

ص 5 ش . 1331 ه . / 6 خروم 24 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 41
ص 1 و 8 ش . 1331 ه . / 6 خروم 26 / تاعالطا ، همانزور  (. 1  ) 42
ص 1 و 4 ش . 1331 ه . / 6 خروم 25 / تاعالطا ، همانزور  ( 1  ) 43

، نارهت رعشم -  رـشن  دلج ، 1 لاس 1331 ،) رد  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  جح  رفـس  شرازگ   ) لیلخ اب  هارمه  رکـسع ، یـضاق  یلع  دیـس   44
.1384 ، 1 پاچ :

ص 1 و 5 ش . 1331 ه . / 6 خروم 5 / تاعالطا ، همانزور  ( 1  ) 45
، نارهت رعشم -  رـشن  دلج ، 1 لاس 1331 ،) رد  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  جح  رفـس  شرازگ   ) لیلخ اب  هارمه  رکـسع ، یـضاق  یلع  دیـس   46

.1384 ، 1 پاچ :
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

